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ಬರವ್ಪಿ: ಎಮ್. ಪಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ . 

Daughters of St. Paul, Bandra, BOMBAY, 

ಹಾಣಿಂ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ UNTO THE LAST ಪುಸ್ತಕಾಚೆಣ ತರ್ಜುಮೊ. 
ಹಕ್ಕಾಂ ಮೂಳ್ ಪ್ರಕಾಶಕಾಂಚಿಂ, | 
ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೆಂ 31-ನೆಂ ಪುಸ್ತಕ್. 

Sallak Publications Capitanio School Road Mangalore-2 
ಜೆಮಿನಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಛಾಪ್ಟಾನ್ಮಾಂತ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಎಪ್ರಿಲ್, 1971, 

ಮೊಲ್; ೩-00 



ಸಾಂಜೆಚೊ ವೇಳ್, ವೊತಾಚಿ ಧಾವ್ ಉಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ.... 
ದೋನ್ ಹಜಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಲಿ ಕರ್ಚಿ ವೋಲ್ಗಾ 

ನಂಯ್ ಪಯ್ಣಾಚ್ಕೆ ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ನಿಧಾನಾಯೆನ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲಿ. 

ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್ ಏಕ್ ತಾರುಂ ಉದ್ಯಾಚೆರ್ ಧಲ್ತಾಲೆಂ. ನಂಯ್ ಪಲ್ತೊಡಿ 

ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಾರೆಂ ನಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ವಾಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ರುುಡಾಂ ಮಧೆಂ ಘುಸೊನ್ ಸಂಗೀತಾಬರಿ ಆವಾಜ್ತ್ವಾಲೆಂ. 

“ಕಿತ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಹಿ ನಿಸರ್ಗಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್! ” 
ನಂಯ್ಚೆ 4 ತೆಡಿರ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಲೊ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಚಿಂತಾಲೊ, ತ್ಯಾ 

ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಿರ್ಸುನ್ ಥೊಡೆಂ ನಿತಳ್ ವಾರೆಂ ಸೆಂವ್ಕ್ ನಂಯ್ಚೆ , ತೆಡಿಕ್ 

ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹಾಚಾ ಆದಿಂಯೂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಬಾರ್ 

ವೊರಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂ ಸಂಗಿಂ ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತಾಣೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ 

ಆಜ್ ಎಕ್ಸುರೊಚ್ ಬಸೊನ್ ಪೃಥ್ವಿಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕ್ತಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚಿ 

ಮತ್ ಆಪ್ಮಿಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಆವೈತ್ ಜಾಲಿ. 

ರಸ್ಸಿಯಾಚ್ಕೆ ಲ್ಹಾನ್ ಎಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ತೊ ಆಸ್ಲೊ ತರಿ, ಜರ್ಮನ್ 

ರಗತ್ ತಾಚ ಶಿರಾಂನಿ ಧಾಂವ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚೆ ಪೂರ್ವಜ್, ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ 

ಆದಿಂ, ಕಾಮಾ ಬಾಬ್ತಿನ ಜರ್ಮನಿ ಸೊಡ್ನ್ ರಸ್ಸಿ ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಆಂಗ್ 

ಮೊಡುನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತ್ಕಾ ರೈತಾಂಕ್ ರಸ್ಸಿಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ತೆದ್ನಾ 

ಹಾರ್ಧಿಕ ಸ್ವಾ ಗತ್ ದಿಲೊ. ಪಣ್ಣಿ ಲ್ ಪಡ್ಲ್ಲ್ಯೂ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ವಚುನ್ ತೆ 

ಜಾಗೆ ತಾಚ್ಕಾ ಪೂರ್ವಜಾಂನಿ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಫಳಾಭರಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆ. 

ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ? 

ರಸ್ಸಿಯಾ ಆನಿ ಜರ್ಮನಿ ಮಧೆಂ ಅರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲಿ so to, ಯ್ 

ರುುಜಾಂತ್ ಸಂಪ್ತಚ್ ರಸ್ಸಿಯನಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ವಿಖಾರ್ಲಿಂ. ಜರ್ಮನಾಂಕ್ 

ತೆ ಕಾಂಟಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ತ್ಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ರಸ್ಸಿಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಹೆ 

ಜರ್ಮನ್ ಚಡಾವತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್! ಕೊಮುನಿಸ್ತ್ ರಸ್ಸಿಯಾಂತ್ 

| 



ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಜಾಗೊ ನಾಸ್ಲೊ. ಕೊಣೆಂಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪಾದ್ರಿನ್ 
ಹಾಬಿ 

ರಸ್ಸಿಯಾಚ್ಕೆ ಗಡಿಭಿತರ್ ಪಾಯ್ "ದವರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಎದೊಳ್ಚ್ 

ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ಲಾಭ್ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚೆ ಜಾಗೆ ವಿದೊಳ್ ಸ ಸರ್ಕಾರಾ 

ಸ್ವಾಧೀನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಸ್ಲೆ. ತರಿ, ಹ್ಯಾನ್ಸೂ ಚ್ಶೆ ಹಳ್ಳೆ ಥಾವ್ನ್ ಚಾಳಿಸ್ : 

ಮಯ್ದಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶಹರಾಂತ್ ಸ ಏಕ್ ಸಮಿತಿ ಕಾಮ್: 

ಕರ್ತಾಲಿ. ತೆ ಸ ಉದ್ದೆ "ಶ್ ಕಿತೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ ? ಜಾಗೆ ಸಾ > Deas 

ಕರ್ಚೊಗೀ? ಆತಾಂ ಸದ್ದಾ ಕ್ ವ: ಜಾಲ್ಲೊ ನಷ್ ಭರ್ತಿ 

ಕರುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಹೆ > ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾ 08, A, ತಿ 

ಕಶಿ ರಾವಾತ್ ? 

ಜರ್ಮನಿಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಚುನ್ ಯೇಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ “ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ವೋಲ್ಲಾ ನಂಯ್ 

Hsu ಹೆಳ್ಳಿಟ್ ahi ಮಾಯಗಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತೆ ಧಾರಾಳ್ 

ಪೀಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಇಟಾಳ್ ಗಾದೆ ತಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ದಿತಾಲೆ. ಪುಣ್ ತೆ ಗಾದೆ 

ಆನಿ ಕಿತ್ಲೊ ಕಾಳ್ ತಾಂಚೆ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಉರ್ತಿತ್? ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಾ 2 ವೆಳಾರ್ 

ವ ಕಾಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪುರಾಸಾಣ್ ಭೊಗ್ಗ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂ ಸವೆಂತೊ 

ಗರೈಕ್ ವೆತಾಲೊ. ಪುಣ್ ತಸಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಭೊಗುಂಕ್ 

2 Y a ಜಃ © ನ & ಬುಡೊನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪ್ರಸರುನ್ ಯೆತಾನಾ 

ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಚಿಂತ್ನಾಂತ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ, ಆಪ್ಲೊ ಬಾಪುಯ್ ಅಪ್ಣಾಚಿ 

ವಾಟ್ ಪಳೆತಲೊ ಮ ಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಘರಾ ಕುಸಿನ್ ತಾಣೆ ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂ 

7 
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ಕಾಡ್ಲಿಂ. ರಾನಾ ಮದ್ದಿ ಲಾಗ್ಸಿಲಿ ವಾಟ್ ಧರುನ್ ತಾಣೆ ಧಾಂಪೊಂಕ್ ಸುರು 

ಕೆಲೆ. ತಿ ವಾಟ್ ಸದಾಂಚಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ತರಿ ತಾಕಾ ಭ್ಯೆಂ 

ದಿಸಾನಾಸ್ಲೆಂ. ಧಾ ನಿಮಿಷಾಂ ಭಿತರ್ ರಾನ್ ಉತ್ರೊನ್ ಉಗ್ತಾಡ್ ಸ್ವಾತೆಕ್ 
ತೊ ಪಾವೊ ವೆ ಖಾರ್ ವಿಸ್ಮಾರುನ್ ಆಸೆಂ ವಡೆಂ ಜಯ್ ಶೆತ್ - ಗ್ . c ಚ am ad 

ಉತರ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಿಂ ಘರ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ತಾಣೆ ಪಳೆಲೆಂ. 
ಚಡಾವತ್ ಘರಾಂನಿ ದಿವೆ ಜಳ್ತಾಲೆ |! wos ವೇಗಾನ್ ತೊ ಧಾಂವೊ.. 

[ee] 

ಘರಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಮಚ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ತೊ ನಿಶ್ಚ ಲ್ ರಾವ್ಲೊ. ವಯಾ, 
ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ದಾ ಹಟ. ದಿವೊ. ಜಳ್ತಾ ಲೊ ಆನಿ ದೋನ್ ತಾಳೆ o 
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ಸ್ವಷ್ಟ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೆ. ಏಕ್ ತಾಳೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬ.ಪಾಯ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊ 

- ಶೂಬ್ ಜಾಣಾ. ಪುಣ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ತಾಳೊ ಕೊಣಾಚೊ ಜಾವ್ಯೆತ್? 

ಶೆಜಾರಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚಾ ೦ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಣಾಚೊಚ್ ನಹಿಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚೆ 

ತಾಳೆ ತೊ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊ. ಕೊಣ್ ಸಯ್ರೊ ಪುಣಿ ಆಯ್ಲಾಗೀ? 

ಪುಣ್ ತ್ಯೆ ಪಯ್ಕಿಲೈ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಕೊಣೆಂಯೂ ಭೆಟ್ Dod, ಭಾರಿಚ್ ಆಪ್ರೂಬ್. 

"ಕೊಣ್ಯೂ ಜಾಂಬ್ದಿ' ತಾಣೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ ದೋನ್ ಮೆಟಾಂ ಮುಖಾರ್ 

ಕಾಡ್ಲಿಂ. ತೆದ್ನಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಕಸಲೊಗಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆವಾಜ್ 

ಯೇವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಚುರುಕ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಆಪ್ಟಾಲೊ. ತಾಣೆ ಘುಂವೊನ್ 

ಪಳೆಲೆಂ. ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸಾ ಸ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ 

ಹಾಳ್ವಾಯೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಜ್ ಪಯ್ಸ್ ರ್ರ! 

ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೆಲ್ಲೆ ಕುಸಿಕ್ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ. 

ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ತೊಂಡ್ ತಾಕಾ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾಸ್ಲೆಂ ತರಿ, ತೊ ಮನಿಸ್ ಎಕಾ 

DSR ಥರಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಸುಸ್ತೊಂಕ್ ತಾಕಾ ವೇಳ್ ಗೆಲೊ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ 

ಘರಾ ಚಲ್ಲೆ ೦ ಸಂಭಾಷಣ್ ಆಡೊಸಾಕ್ ರಾವೊನ್ Gon, Ga ತೊ 

ಗೂಢಚಾರಿ ಜಾವೈತ್ ?! ತಾಚಿ ಆತುರಾಯ್ wa ಆನಿ ತೈ ವ್ಯಕ್ತಿಚೊ 

ತಾಣೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. 

ರೈ 
ವೇಗ್ ಆರಾಯ್ಲೊ. ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ಯೂ ಆಪ್ಲಿ ಧಾಂವ್ ದೊಡ್ತಿ ಕೆಲಿ ಪುಣ್ 

ಪ್ರಯೋಜನ” ಜಾಲೆಂ ನಾ: ಎಕ್ಕೆ ವಾಂಕ್ಚೈೆ ವೊಣಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ 

ತಿ ವೃಕ್ತಿ ಅದ ಷ್ ಜಾಲಿ. 
ಶಂ 

ಪುಣ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ಚೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತೈ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ 

= 29 x a 2 
ಹಾ ನ್ಸ್ ಆತಾಂ Dons. 3. 3,3. 5° ಹಾ.ನಾನ್ WO 

ಶಿ ~~ ಶಿ ಶಿ ಶಿ ಣು 
ಮಿ =e ಹ್ ವನಂ ೨ 

ಘಳಾ ats: ಆನಿ ಧಾಟ್ ಕಾಳೊಕಾಚೊ ಫಾಯೊ ಜೊಡ್ಲೊ ,  ಆನಿಕಿ 
ಎ 

೫ 

—_ ~ ಗು — ಎ — =A ತಿ = ee) = 
ಭಾಂಐಂ ವೃರ್ಥ್ ಮಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹೂನ್, ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊ. ತರಿ 

24 4 0 Y 
ಲು ಬಿ ಗ 

~ ಎ — = 2 ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ ನಾ. ಹಳ್ಳೆಚ್ಕಾ ಮುಖ್ಯೆಸ್ತಾಂ ಪಯಿ 

ಳಾ ಎಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ದೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ 

ರಾ ವ್ಲ್ಲೊ ತೊ ಕೊಣ್ ಜಾವೈತ್? ಮ 
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ತರಿ ತ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮಧೆಂಯೂ ಘರಾಂನಿ ಚಲ್ಚೆ ೦ ಮಯ್ಬಾಸಿ ಸಂಭಾ 

ಷಣ್ ಆನಿ ಹಾಸೊ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ಕಷ್ಟಾಂ ಮಧೆಂಯೂ ಹೆ ಸಾಧೆ 

ಶೆತ್ಕಾರ್ ಸಂತುಷ್ಟ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ! ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಫರ್ ' 

ಉತರುನ್ ಇಗರ್ಜೆಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ. ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೆಮಿತೆರ್ಯೂ 

ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ತ್ಯೆ ಸೆಮಿತ್ರಿಂತ್ ತಾಚೆ ಪೂರ್ವಜ್ ವಿಶೆವ್ PSS. ಆನಿ ತಾಚಿ 

ಆವಯ್ ? ತಿಯೂ ಥಂಯ್ಚ್ ಸಾಸ್ಲಾಚೈೆ ನಿದೆಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಠ್ 

ವರ್ಸಾಂಚೊ ಆಸ್ತಾನಾ ತಿ ತಾಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಿಚೊ ಉಗ್ಡಾ ಸ್ 

ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಆಜುನ್ ಜಿವೊಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

“ತುಂಚ್ ಸುಖಿ ಮಾಂ!” ಥಂಯ್ ಏಕ್ PB ರಾವೊನ್ ತೊ 

ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಹ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತಿ Past, 
ತುಂ ವಿಶೆವಾಂತ್ ಆಸಾಯ್!” ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಮಾನ್ ಬಾಗಾವ್ನ್ ತಾಣೆ 

ಮೆಟಾಂ ಮುಖಾರ್ ಕಾಡ್ಲಿಂ. 

ತೊ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತೈ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ತಾಣೆ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೂಸ್ 
ಆಜಿತಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಜರ್ಮನ್ ಶಿಪಾಯ್ ರಸ್ಸಿ ಯಾಂತ್ಲೆ ಪಾಟಿ ಗೆಲ್ಯಾ 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಣ್ಂಚ್ ಪಾದ್ರಿ ತಾಂಚ್ಯೆ ಹಳ್ಳೆಂಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಸ್ಲೊ. ಕಸ 
ಲೆಂಚ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳಾನಾಸೆಂ ಕೊಮುನಿಸ್ತ್ ಸಾಧನ್ 
ಕರ್ತಾಲೆ. ರಜಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಫಾದರ್ ರೊಂಪ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಯೇವ್ನ್ 

ತಾಂಚ್ಯೆ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ 
ವಾಂಟ್ರಾಲೊ. ಪುಣ್ ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಚಿ ರಯುಳೆಕ್ಚ್ ನಾಸ್ಲ್ಲಿ, 

ತೊ ಖಂಯ್ ಆಸಾ Woe, se ? 

ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಬುಡ್ಲ್ಲೊ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಘರಾ ಸಾಮ್ಬಾರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಘರಾ 

ರ್ ಚೆಲ್ಲಾ , ಸಂಭಾಷಣಾಚೊ ಆವಾಜ್ ತಾಕಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ. 

| ದೆಖ್ಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಕಳಂವ್ಚೆ ೦ಗಿ ನಾಕಾ ?- ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ 

೯ ಚಲ್ಲೆಂ. ನಿಮಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ದಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಚಡಾತ್ GL ಲ + 

sth Gl 
cH 
ಚ 

ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದೆಖ್ಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಗುಪಿತ್ ದವರ್ಚಿ ಮ್ಹ ಣ್ 

ತಾಣೆ ನಿರ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. 

ಆಂಗ್ಲಾಂತ್ ಪುತಾಚ್ಕಾ ಮೆಟಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾ ಜ್ಯಾ 
೯ ಗ 

ae . ಪಾಯ್ಸ್ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ದೃಷ್ಟೆನ್ ಪುತಾಕ್ 
ಳಿತಚ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ 

| 
೯ 
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“ಕಿತೆಂ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ ಪುತಾ? ಆಳೆ, ಆಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಸಯ್ರೊ 

ಆಯ್ಲಾ.” 

ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಕ್ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ 

ಹ್ಯಾಚ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ರಾವೊನ್ 
ಕಾನ್ ದಿತಾಲಿ! ಪುಣ್ ಹೊ ಸಯ್ರೊ ಕೊಣ್ ಜಾವೈತ್ ? ಕಾಮ್ಗಾರಾ ಬರಿ 

ತೊ 3, ಸ್ಲ್ಲೊ ಖರೆಂ; ಪುಣ್ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಪಳೆತಾನಾ ತೊ ಕಾಮ್ಣಾರ್ಯೂ 

ನಹಿಂ, ಶೆತ್ಕಾರ್ಯೂ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ ಖಾತ್ರಿ ಜಾಲೆಂ. ತೊ 
ಆನಿಕಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಕ್ಜ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ. 

ತ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚಿ ಮನ: ಸ್ಥಿತಿ ಆನಿ ಆತುರಾಯ್ ಸಮ್ಮಾಲಿ 

ಜಾಯಾ ಯ್. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಉಠೊನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚೊ ಹಾತ್ 

ಹಾಲಯ್ಲೊ. 

“ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂ?” ತಾಣೆ ಹಾಸತ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

“ತುಜ್ಯಾ ಆನಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ವಿಷ್ಕಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.” 

ಸಖಯ್ರ್ಯಾಚೊ ತಾಳೊ ಪರಿಚಿತ್ ನಹಿಂ ಆಸ್ಲೊ ತರಿ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ ತೊ 

ಬರೊ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತೊಯೂ ಸಯ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಂಬುರ್ಕೊ 

ಹಾಸ್ಲೊ. 

“ಹೊ ಸಯ್ರೊ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ಗೀ?” ತಾಚ್ಯಾ 

ಬಾಪಾಯ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

ಹಾನ್ಸಾನ್ "ನಾ' ಮ್ಹ Fo, ಜಿನ್ಸಾರ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ. ಆತಾಂ ತೊ 

ಸಯ್ರೊಚ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ಲೊ. 

“ತುಕಾ ಪುರೊ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಜೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪಳೆತಾನಾ 

ಕಳ್ತಾ, ಹ್ಯಾನ್ಸ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಸ್ಟತ್ ತುಂವೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ Ads Hae 

ಕರಿಜಾಯ್. ಹ್ಯೆ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲಾ ಸರ್ವ್ ಘರಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂನಿ 

ಫಾಲ್ಯಾ ಫಾಂತ್ಕೂರ್ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾರ್ ತುಮ್ಚಾ ಃ ಘರಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಲಾಂ 

ಜಮಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಜಾಯ್. ಹೆಂ ಕಾಮ್ ತುಜೆ ವರ್ವಿಂ 

ಜಾಯ್ ಮೂ?” 

“ಫಾಲ್ಯಾಂ ಫಾಂತ್ಕಾರ್ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾರ್?! ” ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಜಾಪ್ಲೊ. 
೧೧ 

ಪುಣ್ ಕಾರಣ್ ತಾಕಾ ಘಡೈನ್ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಪ್ರಜಳ್ಳ. 

ತ್ 
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“ತರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹಾಂಗಾ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹೆಣ್ ಜಾಲೆಂ, ” 
ತೊ ಸಂತೊಸಾನ್ ಮ್ಹ ಣಾಲೊ. 

“ತುಂವೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಸಯ್ರೊ. “ಪುಣ್ 

ಹ್ಯಾನ್ಸ್, ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಅಮ್ಚೆಂ ಆಂಗ್ ಸಗ್ಳೆಂ ದೊಳೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ಯೂ 

ಪಾವಾನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣೆ ತರಿ ಸಾಂಪ್ಣಾ ೦ವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ 

ಪಳೆ! ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಜಮ್ಮೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಜ್ಯಾ 

ಆನಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ. ತಾಕಾಯೂ ತಿ ಆಲೋಚನ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲಿ.” 

“ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮೂಸ್ ಭೆಟಂವ್ಚೊ ಪಾದ್ರಿ ಕೊಣ್ ? ” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್. ಆಪ್ಣಾ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಯ್ರೊ, ತೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ 

ನಾಸ್ತಾನಾ. ತಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಂಚೊ ಸಯ್ರೊ ಆಂಬುರ್ಕೊ 
ಹಾಸ್ಲೊ. 

“ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಫಾದರ್ ಹೋಶ್,” 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚ್ಕಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ವಿವರಾಯ್ಗೆಂ. “ತೊ ಫಾದರ್ ರೊಂಪಾಚೊ 

ಜಾಗೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಾ.” 

“ತರ್ ಫಾದರ್ ರೊಂಪಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?” ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚಿ ಆತು 

ರಾಯ್ ಚಡ್ಡಿ. 

“ತಾಕಾ ಕೊಣೆಂಗಿ DES ಕರುನ್ ತೊ ಕೊಮುನಿಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ 
ALBA,” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಫಾದರ್ ಹೋಶ್. “ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ 
ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ನಹಿಂಗೀ?” 

“ತರ್ ತಾಕಾ ತಾಣಿಂ ಜಿವ್ಕಿಂ ಮಾರ್ಲೊ |” ಹ್ಯಾನ್ಸ್ುಚೊ ತಾಳೊ 
ಗದ್ದದಿತ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಕಾ ದೊಳ್ಳಾಂನಿ ದು:ಖಾಂ ಭರ್ಲಿಂ ಸಬಾರ್ 
ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣೆ ತ್ಕಾ ಪಾದ್ರಿಚೆಂ ಮೂಸ್ ಆಜಿತಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. 

“ವೇಳ್ ಕಾಡಿನಾಕಾ ಪುತಾ,” ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ. “ವೇಳ್ 
ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತುಂವೆಂ ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲಾ ,08° ಧೊಸಿಜಾಯ್ ಪಡಾತ್.” 
7 “ಜಾಯ್ ಆನಾ.” ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ವಚೊಂಕ್ ಘುಂವ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಬಾಗ್ಲಾ 

ಕಡೆ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂಗಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಣೆ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ 
ಮುಖಮುಳಾರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಭಿರಾಂತ್ ಆಸ್ಲಿ. 

C— ಈ್ ಇಇ KEAN ಏಗ ಳೆ HEN ~ on ಹೃನಿಕಿ ಕುಟ್ಮಾಕ್ಯೂ ಆಪಯ್ದಾಯಃಗೀ ಆನಾ?” ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 



“ವ್ಹೆ ಯ್....ಕಿತ್ಯಾ ದುಭಾವ್ ae 

“ಕೋಲ್ಡಾ | -'ಹ್ಯ್ಮಾನ್ಸಾಚ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಜಾಪಿಂತ್ ಕಾವ್ದೆಣಿ ರುಳ್ಳಾತಾಲಿ. 

ಇಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಮಿರಿಯೊ ಪಡೊನ್ ಮಾಯಾಕ್ 

ಜಾಲ್ಕೊ. ಕೋಲಾ ಹೈನಿಕಿಗೆಲ್ಕಾ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಸೆರ್ಗೆಜ್ 

ಬರ್ಡ್ಕೂಚೊ ಪೂತ್. ಸೆರ್ಗಜ್ WA, F WO ಕುಟಾಮ್ ಕಥೊಲಿಕ್ 

ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ: ತರಿ ಹ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ತ್ಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಏಕ್ಚ್ ದಿವೊ 

Wa, AW, ಕೋಲ್ಡಾ ವಾಂಕ್ಚೈೆ ವಾಟೆನ್ ಪ್ರಕಾಸ್ತಾಲೊ. 

“ಕೋಲ್ಡಾ ವಾಂಕ್ಚೆ ವಾಟೆಕ್ ಗೆಲಾ ತರ್ ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ತಾಚಿ 

ಜತನ್ ಫೆತಲೊ ಹ್ಯಾನ್ಸ್,” ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಪುತಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. “ಆಮಿ 

ಸಾಂಗ್ಲೆ ೦ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾಜಾಯಿಚ್. ” 

ಜಾಪ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಫರಾ ಭಾಯ್ ಪಡ್ಲೊ .. ತಾಚ್ಯಾ 

ಜಿವಾಕ್ ಎದೊಳ್ಚ್ ಪುರಾಸಾಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತರಿ ಸಂತೊಸಾಚ್ಕೆ ಖಬ್ರೆನ್ ತಾಚೆಂ 

ಆಂಗ್ ಪುಲಕಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್! ತೆಂಯೂಂ ಸಬಾರ್ ಕಾಳಾ 

ಉಪ್ರಾಂತ್. ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಘರಾಂ ಮೆಜ್ಜಿಂ. ತಾಚ್ಯೆ ವರ್ದೆನ್ 

ಸಮೆಸ್ತಾಂ ಥಂಯ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಭರ್ಲೊ. ಅನಿ ಆತಾಂ ಬಾಕಿ ಉರ್ಲ್ಲೆಂ 

ಘರ್ ಎಕ್ಚ್- ಹೈನಿಕಿ ಗೆಲೆಂ. ತಾಂಗೆರ್ ವರ್ದಿ ಪಾಠಂವ್ಕ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ 

ಕಿತ್ಯಾಕ್ಗೀ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಕಾವ್ದೆಣಿ ಭೊಗ್ತಾಲಿ. ತೈ ಕಾವ್ಚೆಣೆಚೆಂ ಕಾರಣ್ಯೂ 

ತೊ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ. ಹೈನಿಕಿ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೆರ್ಗೆಜ್ 

WRF, ತಾಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ಪೂತ್, ಕೋಲ್ಪಾ , ತಾಂಚೆ ಸವೆಂ ಎಕಾಚ್ 

ಘರಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಎಕ್ಕಾಚ್ ಮಡ್ಕೈಂತ್ಲೆಂ ಜೆವ್ತಾಲಿಂ. ತರಿ ಕೋಲ್ಪಾ 

ಕೊಮುನಿಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲೊ. ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಫಾದರ್ 

ಹೋಶಾಕ್ ತೊ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್? ! 
ಕೋಲ್ಟಾ GOS, ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಮ್ಲ ಣಾಸರ್ ತೊ 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚೊ ಈಷ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ತೆ ದೊಗೀ ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ 

ಭುರ್ಗೆ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಕೋಲ್ಟಾ ಚ 

ಜಾಲ್ಲಿ. 

ನಡ್ಡಾಂತ್ ಬದಾ ವಣ್ 
5 ಶ್ರಿ Re 

ರಸ್ಸಿಯಾಂತ್ ಜರ್ಮನ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಕೊಲ್ಲಾ ಕ್ ಸಂತೊಸ್ 

ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಲ್ಲಾ 6೦ತ್ ತಾಚಿ ಚೂಕ್ ನಾ, ಕಿತ್ಲಾಕ್ 

ತೊಯೂ ಏಕ್ ರಸ್ಸಿಯನ್ ! ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ - ಗಾಂವಾಚೆರ್ ತಾಕಾ 
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ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಹಜ್ | -ಹ್ಯಾನ್ಸ್ Bo ಖೂಬ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ. ಪುಣ್ 
ರಸ್ಷಿಯನ್ ಗೆಲ್ವಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಕೋಲ್ಹಾನ್ ಕೊಮುನಿಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ 

ಸೆರ್ವಾಜಾಯ್ಗೀ ? ಅಪ್ಲೈ ಸಮಡ್ತಿ ವಿರೋಧ್ ಕ್ರಮಾಂ ಹಾತಿಂ ಫೆಜಾ 

ಯ್ಗೀ ? - ಹೆಂ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ ಸಮ್ಹಾನಾಸ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ 
ಹ್ಮಾನ್ಸಾನ್ ಕೋಲಾಕ್ Tors. ಚುಕಿ ವಿಷ್ಠಾಂತ್ ಸಮ್ನಾಂವ್ಮ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ 

ಶಿ ಣು ಜ 5 ಶ್ರಿ ಜ ಕ a 

ಕೆಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಿಂ BOO? ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೆ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ವೊಡುಂಕ್ 

ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಅನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಂಚಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಪಾತಳ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ತೆ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಸ್ತೆ. 

ಮತಿತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಚಿ ಸಾಂಕಳ್ ಗುಂತುನ್ಂಚ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೈನಿಕಿಗೆರ್ 

ಪಾವ್ಲೊ. ತಿಂ ಸಕ್ಡಾಂ ಜೆವ್ಲಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಕೋಲ್ಡಾ ಥಂಯ್ 

ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ! ಹ್ಮಾನ್ಸಾನ್ ಆಪಿ ವರ್ದಿ mds ಹೆನಿಕಿ ಆನಿ ಬರ್ಡೂ 
೧೨ ಕಿ ೧ a ಲ ಕ್ರಿ 

ಕುಟ್ಲಾಕ್ ಸಂತೊಸಾಯೆ ೦. 
& ೧೧ 

“ಕೋಲಾ ಖಂಯ್ ಗೆಲಾ? ” ಸಂಶಯಾನ್ಶೆಂ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

“ಹಿ ವರ್ದಿ ಆಯ್ಕೊ os? ತೊ ಹಾಂಗಾ ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ಬರ್ಯಾಕ್ಚ್ 

ಪಡ್ಲೆಂ,” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸೆರ್ಗೆಜ್ WRF. 

“ತಾಣೆ ಬರೈ ವಾಟೆಕ್ ಪರ್ತೊಂಚ್ಯಾ DOA, ತ್ ಆನಿ ಖೈಂಚಾ ಸಾಂತಾ 
ಕಡೆ DAT, ೦ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮಾನಾ,” ಮಣಾಲಿ ಬರ್ಡ್ಯೂಚಿ 

ಜ 00 / 

ಪತಿಣ್. “ತುಂ ಪುಣಿ ತಾಕಾ ಸಮಾ ಂವ್ ್ಯ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಳೆ ಹ್ಯಾನ್ಸ್.”- 
ಜ 

ತಿಣೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. 

“ಸಾಧನ್ ಕರ್ತಾಂ. ದೆವಾಚ್ಕೆ ದಯೆನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತೊ ಖರೊ 
ಉಜ್ವಾಡ್ HD, Core,” ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸೊ ಉಚಾರ್ನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ 
ಮೆಟಾಂ ದೆಂವ್ಲೊ. 

ಆಂಗ್ಲಾಂತ್ ದೋನ್ ಮೆಟಾಂ ಫುಡೆಂ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಕೋಲಾ ಆವಿ ಠ್ 
ತಾಕಾ ಮುಖಾರ್ಚ್ ಚಿಟಿ ಶೀಕ್ etal 3 ಬ್ ಭಟ್ಟೂ, ತಾಚಿ. Stet CLAY, We, Wo, vo, 
ಮುಖಮುಳಾರ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಸೊದುಂಕ್ ಲಾಗಿ. 

“ತುಂ ಕಸೊ Do, ವೆಳಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಪಾವ್ಲೊಯ* 2” ತಾಣೆ ದುಭಾ ಶಿ 

ವಾನ್ಶೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 
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ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ ಕಿತೆಂಮ್ಹ ಣ್ಣ 0 ಮ್ಲೆಳ್ಳೆಂ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ. ಕಪಾಲಾ ವಯ್ಲೆ 

ಘಾಮಾಚಿ ಥೆಂಬೆ ತುವಾಲ್ಕಾನ್ ಪುಸುನ್ ಕೋಲ್ಟಾ ಕ್ ತಾಣೆ ಎಕ್ಕೆ ಕುಸಿಕ್ 

ಆಪಯ್ಲೊ. 

“ತುಜೆಕಡೆ ಇಲೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಕೋಲ್ಟಾ . ಚಡ್ ವೇಳ ಕಾಡಿನಾ.” 

“ತಿತ್ಲೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂ? ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ಪುಣಿ ಸಮ್ಜೊ ನ್ ತುಂ 

ಜಾಂ: 

“EOD, !” ತಾಚೆಂ ಉಲವ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ಮಧೆಂಚ್ ಕಾತರ್ಲೆಂ. 

“ತುಂ UNS ತೆಂಚ್ ರಾಜಾಂವ್ ಉಲಯ್ತಾಯ |! ? 

“ವ್ಹಾ | 3 By ಕೋಲ್ಪಾ “ತುಜೊ ಸೆರ್ಮಾಂವ* ಆತಾಂ 

ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತುಂವೆಂ Hw, SF .” 

ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಖಾರ್ ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ. ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ತಾಣೆ ಮೆಟಾಂ 

BOO. ತೊ ಫರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ರಾತ್ ಸುಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ 

ಕಾಮಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ತಿಳ್ಸುನ್ ತೊ ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲೊ. ಪುಣ್ 

ನೀದ್ ತಾಕಾ BAA. "ಕಾಳೂಕಾರ್ eH ಕ ಘರಾ ಸಾಮ್ಬಾರ್ 

ಇವೊನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ ಗುಪ್ತಾಚಾರಿ ಕೊಣ್ 

ಜಾವ್ಯೆ ತ್? ತ್ಯಾ ವಯ) ಕೋಲ್ಡಾ ಚೆಂ ತೆಂ ವಿರೋಧಿ ವರ್ತನ್ : ಆನಾಕ್ 

ಹ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗಾಜಾಯ್ ಆಸ ಸ್ಲ್ಲೆಂಗೀ?' - ತಾಕಾ ಏಕೀ ಸಮ್ಹಾಲೆಂ 

ನಾ. ಜೂಡೊ ವೇಳ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುಡಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪುರಾಸಾಣೆ ನಿಮ್ಮಿ AWA ತಾಕಾ ಆರಾಯ್ಲೊ. 

ಇ ಗ್ ದುಸ್ರೊ BRAT 

So, ದಿಸಾ ಭೋವ್ ಫಾಂತ್ಕಾರ್, ಸುರ್ಯಾಕ್ ಆನಿಕಿ ಜಾಗ್ ಜಾಂವ್ | 

ನಾಸ್ಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಾಂ, ಹ್ಯಾನ್ಸಾಗೆರ್ ಆದ್ಲೈ ರಾತಿ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸಯ್ರೊ ಸ 

ಮೆರಾಂನಿ ಸರಾರಾಂ ಚಿಟಾಂ ಕಾಡುನ್: ಹ್ಯಾನ್ಸಾಗೆಲ್ಯಾ ಫರಾಚಿ ದಿಶಾಘೆವ 

WHR, TO. ವ್ರ ಯ್ ತೊ ಏಕ್ ಯಾಜಿಕ್ ಪುಣ್ ತಾಕಾ ep 

ಏಕ್ ಥಾರೊ ಖಂಯ್ಸ್ ನಾ! ಕೊಮುನಿಸ್ ರಸ್ಸಿಯಾಂತ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ 

2 
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ಜಾಗೊ ನಾ! ಎದೊಳ್ಳಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆನಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ರಾಜ್ದೂತ್ 

ಘರಾಂನಿ ಸೆವಾ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಎಕಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ಪರ್ವಣಿ ಲಾಭ್ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ 

ಹೆರಾಂನಿ ತಾಂಚೊ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲುನ್ ಗುಪ್ತಿಂ ಭಿತರ್ ಯೇಜಾಯ್ | 

ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತಸೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಫಾದರ್ ರೊಂಪ್ ಆನಿ ಫಾದರ್ 

ಹೋಶ್, ದೊಗ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ರಸ್ಸಿಯನ್ ಶಿಪಾಯಾಂಚಾ ಹಾತಾಂಕ್ 

ಸಾಂಪ್ಲೊನ್ ಫಾದರ್ ರೊಂಪಾನ್ ತಾಚೆಂ ಸಂಸಾರಿ ಪಯ್ಸ್ ಎದೊಳ್ಚ್ 

ಆಖೇರ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಆನಿ ಆತಾಂ ರಸ್ಸಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಾಸ್ತಿಕ್ಪಣಾ ವಿರೋಧ್ 

ಫಾದರ್ ಹೋಶ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ರಬುಜ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಕಾಯೂ ಆನಿ 

ಕಿತ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರುುುಜೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳಾತ್ ? 

ಶೆತಾಂ ಭಾಟಾಂ ಪಾಟಿ ಸೊಡುನ್ ಫಾದರ್ ಹೋಶ್ ರಾನಾ ಮಧ್ಯಾ 

ವಾಟೆನ್ ಚಮ್ಮೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆವಾಜ್ ತಾಚ್ಯಾ 

ಚಿಂತ್ನಾಂಚಿ ಧುಂವ್ರಿ ಧುಸ್ಬಾಟಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಟಾಲೊ, 
ಪಾಟಿ ಘುಂವೊನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕೊಣ್ಂಚ್ ತಾಕಾ QAM Dd. ತಾಣೆ ವೇಗಾನ್ 
ವಾಟ್ ಮುಖಾರ್ಸಿಲಿ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿ ಘುಂವೊನ್ 
ಪಳಲೆಂ. ಚಿಕೆ ಪಾಟಿ ರುಕಾಂಚಾ ಆಡೊಸಾಕ್ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಚ್ಯೆ ನದ್ರೆಕ್ 
ಸಾಂಸಡ್ಲಿ. ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾನ್ ದೊಳೆ ಸೊಡ್ನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲಿ. ಪುಣ್ 
ಫಾದರ್ ಹೋಶಾನ್ ಪಾಟಿ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾಟ್ ರುಕಾಂ ಮಧೆಂ 

ಪರ್ತುನ್ ಚಿಂತಾ on ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾದರ್ ಹೋಶಾನ್ ವಾಟ್ 
ಕಾಬಾರ್ ಕೆಲಿ, ಹ್ಯಾನ್ಸಾಗೆಲಾ ಆಂಗ್ಲಾಕ್ ಪಾವ್ರಚ್ ತಾಕಾಚ್ ರಾಕೊನ್ P 
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>, ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ತಾಕಾ ಭಿತರ್ ಆಪವ 5 ವ್ಹೆಲೊ. ಮಾಳ್ಕೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ 
ಚಡ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ಆದ್ದ ರಾತಿ ಘಡ್ಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಫಾದರ್ ಹೋಶಾಕ್ 

( 2 

“ rT ssn me ಕ್ಕ ಖಾಸ ಳಾ ತೊ ಗುಪ್ತಾಚಾರಿ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ತುಜ್ಯಚ್ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಭುರ್ಗೊಮೂ??” 
ಕ an oll | 
ಏಚಾರ್ಲಂ ಫಾದರ್ ಹೋಶಾನ್. 

ಅದು ಇದ್ದರ. ಜಾ oom A ಹ್ಯಾನ್ಸ ನ ಅಜಾಪೊನ್ ವಯ್ So wo ಜಿನ್ನಾರ್ ತಕಿ ಹಾಲಯಿ , ಸ ಉಂ ie) ಯ 2238 ಗಃ ೧7) ೧೨ 
ತರ್ ತ್ಯಾ ಗುಪ್ತಾಚಾರಿ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಫಾದರ್ ಹೋಶ್ಯೂ ಜಾಣಾ! - 

ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. 
[ac] 



il 

“ಹಾಂವ್ ಚಡ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವ್ತೆಲೊ7” BA Aw ತೊ. ಮೂಸ್ 

ಆಜಿತಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಶೆಜಾರಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪೆಟ್ಟಿಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ 

ಹಿತ್ಲಾಕ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಕೊಣ್ ಯೂ ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಲೊ ರುಳ್ಳೆಕ್ ಮೆಳ್ತಾಗೀ 

ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ತಾಣೆ Ato. ಕೊಣ್ಂಚ್ ತಾಚ್ಯೆ ನಜ್ರೆಕ್ 

ಸಾಂಪಡ್ಗೊನಾ. ಪಾಟಿ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಫಾದರ್ ಹೋಶ್ ಆಲ್ತಾರಿ 

ಮುಖಾರ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಲೊ. ಸರ್ವಾಂಚಿ ದೊಳೆ ಆಲ್ತಾರಿ ಥಂಯ್ 

ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಂಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಮನ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾಗ್ಲಾ 

ಸರ್ಶಿನ್ಂಚ್ ರಾವ್ಲೊ. 

ಮಿಸಾವೆಳಿಂ ತ್ಕಾ ರೈತಾಂನಿ ಮಾಲ್ವಡ್ಯಾಂನಿ ಶಿಕಯ್ಲೆಲಿಂ ಗಿತಾಂಚ್ 

ಇಯಾನ್ ಕೆಲಿ. ಪುಣ್ ತಾಂಚೊ ತಾಳೊ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಕಾ 

ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ತಾಂಚಾ ಮುಖಮುಳಾರ್ ಸಂತೊಸಾಜೊ ಪ್ರಕಾಸ್ 

ಪ್ರಜಳ್ತಾಲೊ. GON GADD ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ 

ಹಿತ್ಲಾಕ್ ವಚುನ್ ಸೊದುನ್ ಆಯ್ಲೊ. ದುಭಾವಾಕ್ ಆಸ್ಪದ್ ದಿಂವ್ಚೆ 0 

ಕಸಲೆಂಚ್ ತಾಕಾ ರುಳ್ಕಾಲೆಂ ನಾ. 

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಾದರ್ ಹೋಶಾನ್ ತ್ಕಾ ಸಾದ್ಯಾ ರೈತಾಂಕ್ 

ಧೈರ್ಯ ಆನಿ ಭುಜ್ವಣ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಕಷ್ಟಾಂ 

ಮಧೆಂಯೂ ಭಾವಾರ್ಥಾಕ್ ವೆಂಗ್ ಮಾರುಂಕ್ ತಾಣೆ ತಾಂಕಾಂ ಉಲೊ 

ದಿಲ್ಲೊ ಕಷ್ಟಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಸಕಾಳಿಲಚೆಂ ಘಟನ್ ತುಜೆ 

ಮತಿಂತ್ ಉದೆವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಸಾವೈಳೆಂ. ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಶೂನ್ A 

ಜಾವ್ನ್ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ ಗೆಲಿ. ಎಕ್ಕೆ ಘಡ್ಕೆಕ್ ತೊ ಉತ್ರಾಂ ಕಡೆ 
Cer ಖ್ರು 

ವಿ TSW. ಪುಣ್ ದುಸ್ರೈಚ್ PS, ಅಪ್ಲಿಂ ಭೊಗಾ 
೧೧ ೨ 0 5 ೧೧ 0 

ಧರ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ಮತ್ ಸ್ಲಿಮಿತಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚೊ ತಾಳೊ 

ಬರಿಚ್ ಸುಢಾಳ್ ಜಾಲೊ. 

ಫಾದರ್ ಹೋಶಾಚಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹ್ಯಾನ್ಸುಚೈ ಮತಿಂತ 

ಜಿರ್ಲಿನಾಂತ್. ಫಾದರ್ ಹೋಶಾಚ್ಕೆ ದಿಷ್ಟಿ ಬರಾಬರ್ ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ಯೂ 

ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಆಂಗ್ಲಾಚ್ಕೆ ಕುಸಿಕ್ ದಾಟ್ ಖೊಲಿಯಾನಿ 

ಜರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ರುಕಾಚ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಿಪೊನ್ ತಿಳ್ತಾಲಿ 

ತೈ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆ ದೊಳೆ ಪಾದ್ರಿಚೆರ್ಚ್ Dow's. ಫಾದರ್ ಹೋಶ್ ತೆ 
ಠಿ ಶೆ ™ ಕ ಶಿ 



1 ' 
ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಯೂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾಸ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಲೊಕಾಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾಲೊ 

ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಹೈ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲೊಚ್ ಇಶ್ಯಾರೊ 

ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ, ಪುಣ್ ಚತುರ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ತ್ಕಾ ಗೂಢಚಾರಿಕ್ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ 

ಪಡ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಕಠಿಣ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ಗೂಢಚಾರಿ 

ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ತಾಚೊಚ್ ಅದ್ಲೊ ಈಷ್ಟ್ - ಕೋಲ್ಪಾ ಬರ್ಷ್ಯೂ | | 

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಅದಿಂ ಫಾದರ್ sin tee ಕೋಲ್ಡಾ ಕ್ 

ಮೊಗಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಹ್ಯಾನ್ಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಚೆಂ ಮೂಸ xO 

ತಾಣೆ ಆಜಿತಾರ್ ಕಲ್ತ 0. ನ ಆಜ್ ಕೋಲ್ಟಾ ಬದಲ್ಲಾ. ಆದ್ಲೆ ರಾತಿ 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಸಾಮ್ಸಾ ರ್ ರಾವೊನ ಘರಾ BS, 0 ಸಂಭಾಷಣ್ ಆಯ್ಯಾ ಲೂ 

ಬಸೂ ಕೋಲಾ: ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ "ಅತಾಂ ಸ ಷ್ ಜಾಲೆಂ. "ತರ್ 

ಕೋಲ್ಹಾಚೊ ಮತ್ತ ಬ್ ಕಿತೆಂ "ಜಾವೈ ತ್. 4 pa ಕರ್ಚೊ? ತೆಂ ಜರೂರ್ : 

ಸಾಧ್ಯ್ "ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತಾಣೆ ಕೊ ಮನ ನಿಸ್ಟ್ ತತ್ವಾಂಕ್ ವೆಂಗ್ BRO, ೯ 

ತರಿ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಡ್ತಿಚೆ ಕಾಯ್ದೆ ಪಾಳಿ! ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕರಿಜಾಯ್ 
ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾಗೀ? ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಶೆಜಾರ್ಚಾಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ 
ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಅವಯ್ ಆನಿ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ತೊ ಸಾಂಪ್ನಾಯ್ನ್ಗೀ ?- 
ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚ್ಕೆ ಮತಿಂತ್ ನಮಾ ಉಬಿಂ ಜಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂ ಕಡೆ 
ತರ್ಕಾಕ್ ರಾವಾನಾಸ್ತಾಂ ರುಕಾ ವಯ? ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೋಲ್ಟಾ ಚೆರ್ 
ತೊ ದೊಳೊ ದವರ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ. 

ತಾಚೊ ದುಭಾವ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಗೆಲೊ ನಾ. 
ಫಾದರ್ ಹೋಶಾನ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಖೇರ್ ಬ ಕೋಲ್ಟಾ ಆವಾಜಾವಿಣ್ 

2 ರುಕಾ ವಯೊ ಸಕಯ್_ ದೆಂವೊನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಪಳ್ಳೂ! 
[ee mo 

ತಾಚೊ ಮತ್ನಭ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ಫಾದರ್ ಹೋಶಾಕ್ 
ಕುಸಿಕ್ ಆಪಯ್ಲೊ. 

“ಫಾದರ್, ಆಮ್ಚೆ ವಯ ಗೂಢಾಚಾರ್ ಚಲಯ್ಸಾ .” 
eo 

“ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ,” 2, ಣಾಲೊ ಫಾದರ್ ಹೋಶ್. “sy 
ಚಲೊ ಫಾಂತ್ಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರಿತ್ ಆಯ್ಲಾ, ತುಂ 
ತಾಕಾ ಒಳ್ಳಾತಾಯ್ಗೀ 7% 
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“ಜರೂರ್ ಒಳ್ಳಾತಾಂ ಫಾದರ್,” ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚೊ ತಾಳೊ ಖಂತಿಷ್ಟ್ 

260. “ತೊ ಭುರ್ಗೊ ದುಸ್ರೊ ಕೊಣ್ಯೂ ನಹಿಂ. ಮ್ಹಜೊಚ್ 

ಆದ್ಲೊ ಈಷ್ಟ್. ಪುಣ್ ತೊ ಆತಾಂ ಕೊಮುನಿಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ 

ಸೆರ್ವಾಲಾ. ತಸೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಮಿ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ತುಮಿ 

ಆತಾಂಚ್ ಹೆಂ ಘರ್ ಸೊಡುನ್ ಭಾಯ್ ಸರಾಜಾಯ್. ತಾಂಕಾಂ ನೆಣಾ 

ಆಸ್ತಿ ಏಕ್ ವಾಟ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಾಖಯ್ತಾಂ.” 

“ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಚಿಂತಾಯ್ಗೀ ?” 

ಫಾದರ್ ಹೋಶಾನ್ ಕಾವ್ದೆಣೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

ಫಾದರ್ ಹೋಶಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ಆನೈಕ್ಲ್ಯಾನ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಅಪಾಯಾಚೆಂ 

ಸೂಚನ” ದಿಲೆಂ. ಸರ್ವಾಂಚ್ಯ್ಕಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಭಿರಾಂತಿಚಿಂ ಖುಣಾಂ 

ದಿಸ್ಲಿ 0. 

“SOD, ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಪ್ಲಾಯ್ತ್ಗೀ?” ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ಸೆಗ್ರೆಜ್ 

WHO, FES ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

ಸೆಗ್ರೈಜ್ ಬರ್ಡ್ಯೂಕ್ ಮುಯೆ ತೆದೊ ಜೀವ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ 

ಪುತಾಕ್ ' ಆಡಾಂವ್ಕ್ ತೊ ಸಕಾನಾಸ್ಲೊ, ಎದೊಳ್ಚ್ ತಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ 

ಪುತಾಕ್ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲಿ - ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಪಾಟಿಕ್ ಬೆತಾಂಚೊ ಖಾರ್ಯೂ 

ದಿಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಸ್ಲೆಂ. ಬಾಪಾಯ್ನ್ 

ಮಾರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಕೊಮುನಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲಿಕ್ ಕೋಲ್ಡಾನ್ ದೂರ್ 

ದಿಲ್ಲೆಂ. ತಸಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಬಾಪುಯ್ ಸಕಾತ್ ? 

“ತಾಣೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಪ್ಣಾಂವ್ಚಾಂತ್ ದುಭಾವ್ ನಾ,” ಸೆಗ್ರೆಜ್ 

ಬರ್ಡ್ಯೂಚೆ ವೋಂಟ್ ಕಾಂಪೊನ್ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲೆ. “ಫಾದರ್ ಹೋಶಾಕ್ 

ಆಮಿ ಕಸೊ ಪುಣಿ ಲಿಪಯಾಯ್ಚ್! ” 

ತರ್ ಆನಿ ಘಳಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಧ್ಯ್ನಾ. ಕೋಲ್ಡಾ ಕೊಮುನಿಸ್ಟ್ 

ಮುಖೆಶಿಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂ ಮುಳಿಂ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಲಿಪಂವ್ಚೆಂ 

ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ಜಾ ಯ್. ಕೋಲ್ಪಾ ನ್ ಜರ್ ದೂರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ 

ಘಳಾಯ್ ಕೆಲಿ ಹಾನ್ಸಾಕ್ ತೊ ಆದಾಯ್ಚ್ ಸಯ್ ! ಹಾನ್ಸಾನ್ ದೆಕುನ್ 
ಪೆಟ್ಟಿಕ್ ಲಾಗಿಂ ಅಪವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಫುಂಕ್ಲೆಂ: 
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“ಕೋಲಾ ಆಮ್ಚೇೈ ವಿಷ್ಕಾಂತ್ ನಗರ್ ಆಡಳ್ತೆದಾರಾಕ್ ದೂರ್ 
ಜ 

ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲಾ. ae oat ಕಸಿ ಪುಣಿ ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಧರುನ್ 

ತಾಕಾ ರಾವಯ್ದಾಯ್. ತಾಣೆ ಕಿತ್ಲಿ ಘಳಾಯ್ ಕೆಲಿ ತಿತ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರೆಂ 

ದೆಕುನ್ ಸಂಭಾಷಣಾಂನ್ಂಚ್ ತಾಕಾ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ರಾವಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ 

ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆ ಕಡೆ ಲಡಾಯ* ಕರುನ್ ಪುಣಿ ತಾಚೊ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ 

ಪಾಡ್ ಕರ್. ತೆದ್ನಾ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಲಿಸ್ ಜಾತಲೆಂ.” 

ಪೆಟ್ಟಿನ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ವಹಿಸುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಪರಾಕ್ರಮ 

ಮ್ಹಣ್ತಚ್ Tors, ಪಾಯಾಂನಿ ವೀಜ್ ಸಕತ್ ಚರ್ಲಿ ಆನಿ ತೈ ಸಕ್ತಿನ್ 

ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ದೊಡ್ತೊ ವೇಗ್ ದಿಲೊ. 

ಮಿಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಫಾದರ್ ಹೋಶಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ 

ತಾಂತಾಂಚಾ ಘರಾ ಪರ್ತಾಲೆ. ಹ್ಯಾನ್ಸಾ ಗೆಲ್ಯಾ ಘರಾ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ 
ಆಪಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಮಾತ್ ನಹಿಂ ಫಾದರ್ ಹೋಶಾಕ್ ಲಿಪಂವ್ಚೆಂ 
ಕಾರ್ಮ೯ಯೂ ಕಪ್ಟಾಂಚಿಂ ಜಾತೆಂ. ದೆಕುನಾ ತೆ ಸೀದಾ ವಚುನ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ 
ಶೆತಾಂನಿ ಸದಾಂಚೆಬರಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಆಳ್ಸಾಯೆನ್ ನಿಧಾನಾಯೆನ್ 
ನಾಂಗೊರ್ ವೊಡ್ಡ್ವಾ ಘೊಡ್ಯಾ ೦ಕ" ಸರಾರಾಂ ಚಮ್ಕೊ ೦ಕ್ ಇಟೈನ ನ್ 
ಇಶ್ಯಾರೊ ದೀವ್ನ್ ಗಾನಾಂ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ 532, ರಾಂನಿ ದೆಖ್ತಾಸ ಸ್ತಾನಾತ್ಯಾ ದಿಸಾ 
ವಿಶೇಷ್ ಕಿತೆಂಬಿ ಘಡೊಂಕ್ ನಾ an ಣ್ಣ ಏರಿ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾ! ಕ್ ಸುಸ್ತಾ ತಾ 

ಹೆಣೆ ಹ ಹ್ಯಾನ್ಸು ಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ Bans, ಖಾಕಿ ಏಕ್ ಪೊಟ್ಟಿ 
ಬಾಂಧ್ಲಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ನ್ಸಾ ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ "ದಿಲಿ. ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ತಿ ಪೊಟ್ಟಿ ಘೆವ್ನ್ 
ಫಾದರ್ ಹೋಶಾ ಸಾಂಗಾ ತಾ ರಾನಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. ಫಾದರ್ ಹೋಶಾಚಿ 
ಭದ್ರತಿ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚ್ಕೆ ಚಮತ್ಕಾರೆಯೆಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸ್ಲಿ ಗ 
ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚ್ಕಾ ಬುಷುರ್ಯ್ಮ ಪುತುಚ್ಛೆ ಹುಶ್ಯಾರಾಯೆಚೆರ್ gr 
ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತೆ ದೊಗೀ AG ws 5 ಘೊಡ್ಕಾಂಕ್ ನಾಂಗಾಂ 
ಬಾಂಧುನ್ ಹೆರಾಂ ಬರಿ ತೊಯೂ ಶೆತಾಂ ತ್ ಕೊಸುಂಕ್ ಲಾಗೊ . 

ರಾನಾಕ್ ಪಾವ್ತೆ ಚ್ ಫಾದರ್ ಹೋಶಾನ್ ಆನಿ ಸ: ಪಾಟಿ 

ಪಳೆಲೆಂ, ಆತಾಂ ಕೊಣ್ಯೂ ತಾಂಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರಿನಾಸ್ಲೊ, ತರಿ, 
ಕೋಲ್ಟಾ ಕೊಮುನಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ವರ್ದಿ ಪಾಠುಮ್ಸ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಜ ಣ್ 
ಚಿಂತಾನಾ ಹ್ಯಾನ್ಸಾ ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಶಿರ್ಶಿರೊ ಧಾಂವ್ಚೊ. “ತ್ಯಾ ಜುದಾಸಾನ್ 

ಹೆ 
೯ ಫಿ a= ~ ಶಿಪಾಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ 'ಯೆಂವ ವ್ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಆಮಿ ಹೊ ಮಳೊ ಉತ್ರಾಜಾಯ್' 
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ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆ ಆನಿ ಫಾದರ್ ಹೋಶಾ ಬರಾಬರ್ ಆನಿಕಿ ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂ 

ಕಾಡ್ತಿಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯಾಂನಿ ತೆ ದೊಗೀ ರಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಾಟ್ 

ರೂಕ್ - ರುಡಾಂ ಮಧೆಂ ಲಿಪ್ಲೆ. 

ತಿಸ್ರೊ ಅವಸ್ವರ್ 

ವೊರಾಂ ದೊನ್ಬಾರಾಂಚಿಂ ಬಾರಾ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿಂ, ತಾಂಬ್ಲೊ 
ಬಾವ್ಚೊ ವಾರ್ಯಾರ್ ಉಬವ್ನ್, ಏಕ್ ವಾಹನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾ ಗೆಲ್ಯಾ ಘರಾ 

ಸಾಮ್ಭಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ತಾಂಬೆ ೦ ಸಮ ವಸ್ತುರ್ od ಸ್ಲ್ಲೆ ಸಬಾರ್ 

ಶಿಪಾಯ್ ತ್ಯಾ ವಾಹನಾಚೆಂ ದಾರ್ ಬಳಾನ್ ಲೊಟುನ್ ಭಾಯ್, WB. 

ತಾಂಚಿ ಪಾಂಯ್ ತಾಂಕಾಂ ತುರ್ತಾನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಗೆಲ್ಯಾ ಆಂಗ್ಲಾಕ್ ಸಾಗ್ಸಿ ತಾನಾ 
ಶೆತಾಂನಿ ಕೊಸುನ್ ಘಾಲ್ಲೈ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಪಾಯ್ BOB, ಶೆತ್ಕಾರ್ ಪೊಂದ್ಲಾ 

ದೊಳ್ಳಾಂನಿ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆತಾಲೆ. ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಎಕಾ ಪೊಂತಾರ್ 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾ ಚೊ ಬಾಪುಯ್್ಯೂ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. 

ಅಮ್ಟೊರಾನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲ್ಲಾ ಕ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ 

ಥಂಯ್ ಕೊಣ್ಂಚ್ ದಿಸ್ಲೊ ನಾ. ಶಿರಾಪುನ್ ತೆ 'ಆಂಗ್ಲಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೆ. 

ಆಂಗ್ಲಾಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಪೊಂತಾರ್ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ರುಕಾಚ್ಯೆ ಸಃ 

Wo, cose ಜ್ ಬಾಂಧ್ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಭುರ್ಗೊ ಬಸೊನ ಆಸ ಲಿ 

ಘಾಯಾ ಥಾವ್ನ್ ರಗತ್ ಆನಿಕಿ ಪಾಜಾರ್ತಾಲೆಂ. ಎಕಾ ಶಿ 

ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಬರ್ಕಾಂ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾರ್ 

“ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ? ” ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕಡೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

“ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಪೆಟ್ಟಿ? ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ; 

“ಹೆಂ ಫರ್ ತುಜೆ ಮೂಂ?” 

“ನಹಿಂ” 

“ತರ್ ಹ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ.” 

“ತೊ ಥಂಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಕೊಸುನ್ ಆಸಾ.” 
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ಶಿಪಾಯ ಸಕ್ಕಡ್ ಶೆತಾ ತೆವ್ಮಿನ್ ಘುಂವ್ಲೆ. ಆನಿ ತಾಣಿಂ wos, oF 
೯ ಧರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾ ಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ಲಿನಾ. ತಾಚ್ಯಾ 

ಮುಖಮುಳಾರ್ ಭಿಯಾಚೊ ಚಾರೊ ದಿಸಾನಾಸ್ಲೊ. 

“ತ್ಕಾ ಜರ್ಮನ್ ಪಾದ್ರಿಕ್ ತುಂವೆಂ ಖಂಯ್ ಲಿಪಯ್ಲಾರ್ಯ?? 

ಅಧಿಕಾರಿ ಖೆಂವ್ಚೆ ಲೊ. ಅರ್ಧಿ BOI ಸಿಗ್ರೆಟ್ ತಾಜ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂನಿ 

7 6 ಖೆಳೊಂಕ"ಲಾಗ್ಲಿ. ತೈ ಸಿಗ್ರೆಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಧುವ್ರಾಚಿಂ 

ಮೊಡಾಂ ತಾಜ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಚೈ ಕ್ರೂರತೆ ಸಂಗಿಂ ವಾರ್ಯಾಂತ್ ವಿಲೀನ್ ಜಾಲಿಂ. 

“ತೊ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ,” ತಾಚ್ಯೆ 

ಕ್ರೂರತೆಕ್ WH ವಿರೋಧ್ ಮಣೆ ಬರಿ ರೈತಾಚಿ ಶಾಂತ್ ಪಣಾಚಿ ಜಾಪ್ 
9 @ ಉ0 ಚ ಲ 

ಅಯ್ಲು. 

“ಪೆಟ್ಯಾ, ಕಿತೆಂ ಮ್ಲ್ಹಳೆಂಯ್ ? ” ಗರೊಜ್ಜೊ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಚ್ಕಾ 

ದೊಳ್ಳಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾಗಾಚಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ ಉಭ್ತಾನಾ ತಾಜ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂನಿ 

ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಸಾಳ್ಳಿ ಆನಿ ತಾಚೊ ಉಜೊ ಹಾತ್ 
ತ್ಕಾ ರೈತಾಚ್ಕಾ ಕಾನ್ನುಲೂರ್ ಬಳಾನ್ ಬಸೊ , 

7 ೧೧ 

“ತೊ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್? ಸ್ಪಾರ್ 
ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್ ತುಂವೆಂ? ತುಂ ತಸೆಂ ಬೊಗಳ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ 

ಟು 

ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲೊಂ. ತರಿ ವ್ರ ಡ್ ನಹಿಂ. ತಾಕಾ ಆಮಿ ಸೊದುನ್ 
ಕಾಡ್ತಾಂವ್ಚ್. ತೊ ಧರ್ಣಿ ಭಿತರ್ ಲಿಪ್ಲಾ ತರಿ ತಾಕಾ ಆಮಿ ಸೊದುನ್ 
ಕಾಡ್ತಾಂವ್. ಆಯ್ಯಾಲೆಂಮೂ? ತುಜ್ಯಾ ಹರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಪಿಸ್ತುಲೆಚೆ ಗುಳೆ 
ರಿಗೊಂಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ನಾ ಮಣ್ ಚಿಂತ್.” 

ಟು 

“ಪಾಟಿಂ ವಚುನ್ ತೆಂ ಸಗ್ಗೆಂ ಘರ್ ಮುಲ್ಕಾನ್ ಮುಲೊ ಆನಿ 
ಕೊನ್ಸ್ಯಾನ್ ಕೊನ್ಸೊ ಸೊದಾ,” ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ. 

pS ov _ ಘೂಡ್ಯಾಂ ವೆಯ್ಲೆಂ ಜುಂವ್ ಕಾಡುನ್ ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಬ್ಹುನ್ 
ಹಾಡುನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ಯೂ ಶಿಪಾಯಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಘರಾ 
ಆಯ್ಲೊ. ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಸಾಮಾನ್ ಸಗ್ಳೊ ವೊಮ್ಡೊ ಉದಾರೊ ಕರುನ್ 

ಅ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸೊಧ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಪ್ರಯೋಜನ" ಜಾಲೆಂ ನೂ. ಪಾದ್ರಿ 
ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ಂಜ್ ವೆಚೊ ಪೆಟ್ಟಿ ತಾಂಚಿ 
pa — po os ~ ನಿರಾಶಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚ್ಕಾ TOAD, BF ಪ್ರತೀಕಾರ್ 



an 

ಜಾವ್ನ್ Ad os ಸಲ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಶಿಪಾಯಾಚೆಂ ಥಾಪಾಡ್ ತಾಚ್ಯಾ 
§ ೧೫ ಇಗೆ = ಇರ್ ಕಾನ್ಸುಲಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಸೆಂ. ಪೆಟ್ಟಿಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ವಿಚಾಕ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂ 
QAO. ತಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಚಾ ಘಾಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ರಗತ್ ವ್ಹಾ ಳ್ಗೆಂ. 

ಪುಣ್ ತಾಚೆ ದುಖ ಮಧೆಂಯೂ ಪಾದ್ರಿ ತಾಂಚ್ಮಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಸಾಂಪೊ os? 
ಶ್ರಿ J 5 a 

ನಾ ಮ್ಲ ಳ್ಳೊ ಸಂತೊಸ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಲೊ. 

ಪಾದ್ರಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ರುಕಾಡಾ 

ಮೊಲಾದಿಕ್ ಸಾಹೆತ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಇಲ್ಲೊ ನಷ್ಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ 

ಪುಣ ಮ್ಹಾ ತಾರೊ ಗುರ್ ಫೊಡಿತ್ ಮ್ಲ ಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ದಾಯ್. 

ಪುಣ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚೊ ಬಾಪುಯ್, ಫರಾಂತ್ಲ್ಯಾ DAD, ces ದೆಸ್ವಾ ಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ 

ಪಳೆವ್ನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲೊ ತರಿ, ವೊಗೊಜ* ರಾವ್ಲೊ. 

“ತೊ. ಖೊಟೊ ಪಾದ್ರಿ ಖಂಯ್ Om. ಸಾಂಗ್,” ಶೆಕಿಂ 

ಬೊಬಾಟ್ಲೊ ಕೊಮುನಿಸ್ತ್ ಅಧಿಕಾರಿ. “ನಾ ತರ್ ಹೆಂ ಮೊಲಾದಿಕ್ 

ಆಕ್ಟೇರಿಯಮ್, ಆತಾಂ ಪಿಟೊ ಜಾತಲೆಂ.” ರಾಗಾನ್ ಅಕ್ಟೀರಿಯಮ್ 

ತಾಣೆ ವಯ?) ಉಕಲ್ಲೆಂ. 

ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೈ 

ನದ್ರೆಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಪಾದ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯೂನ್ಸಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ 
ಸಮಾಧಾನ್ ಭೊಗ್ಗೆಂ. 

“ಪಾದ್ರಿಕ್ ಖಂಯ್ ಲಿಪಯ್ದಾಯ್ ಸಾಂಗ್!” ಆಕ್ಟೇರಿಯಮ್ 

ಉಕಲ್ನ್ ಧರುನ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಪರ್ತುನ್ ವಿಚಾಲೆಣು, 

“ಪಾದ್ರಿ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೆಲಾ” ಮ್ಹಾತಾರ್ಕಾನ್ ಶಾಂತ್ಪಣಿ 

ಜಾಪ್ ದಿಲಿ." 

“ಕಿತೆಂ? ಗೆಲಾ!” ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಆಕ್ಟೇರಿಯಮ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂ. 

“ಘುತ್ಕ್ಯಾ, ತುಕಾ ಬೂಧ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಪುಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ 

ತೊ ಪಾದ್ರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳೊಂದಿ. ತೊ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಳ್ಳಾ ತರಿ ಚಡ್ 

ಪಯ್ಸ್ ಪಾವಾಸೊನಾ, ತಾಣೆ ಗೆಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಪುರ್ಕುಂಕ್ ತುಜಿಂಚ್ ಸುಣಿಂ 

ಅಮ್ಕಾಂ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ. ತಾಚೆಂ ಹರ್ಧೆಂ ಶಿಂಧುನ್ ಆಮಿ ಪಾಟಿ 

ಯೆತಾನಾ ತುಜಿ ಸರ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ಲಾಸ್ ಆಸೊಂ!” 



18 

ಆಕ್ವೇರಿಯಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಯಾನ್ ಸೊಪೊ ಭಿಜಯ್ತಾನಾ ಅಧಿಕಾರಿ 
ಆನಿ ಶಿಪಾಯ್ ಆಂಗ್ಲಾಕ್ Hos; ಹ್ಯಾನ್ಸಾಗೆಲ್ಯಾ ಶಿಕಾರೆಚ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ 

ಫೆವ್ನ್ ತೆ ಪಾದ್ರಿಚ್ಮೆ ಸೊದ್ದೆಕ್ ಭಾಯ್ ಸರ್ಲೆ. ಸುಣಿಂ ಕಾಂಯ್ ಪಾದ್ರಿಚಿ 
ವಾಟ್ ಪಾರ್ಕಿತಿತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ಉಡ್ಲಿ. 

ಪಯ್ಸ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವೊನ್ ಶಿಪಾಯ್ ಗೆಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ವಾ sain oh 

ಮಾತ್ರ್ ತಿ ಭಿರಾಂತ್ ನಾಸ್ಲಿ! 

Sosa weap, ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಕಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ 

ಉಭೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಚುರುಕ್ 

ಮತ್ ಭರಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲಿ, ಪಾದ್ರಿಜ್ಯಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪಾಸ್ವತ್ 

ಮುಖಾರ್ ಕಸಲಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಹಾತಿಂ ಫೆಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ತೊ ಚಿಂತಾಲೊ. 

ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಶಿಪಾಯಾಚ್ಯಾ ಥಾಪ್ಹಾನ್ ಥಕ್ಲ್ಲೊ ಪೆಟ್ಟಿ ತಾಚ್ಯೆ ಸರ್ಶಿನ್ 
ಆಯ್ಲೊ. 

“ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವ್, ಹ್ಯಾನ್ಸ್” ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆ. “ಆತಾಂ ಘರಾ 
ವಚಾನಾಕಾ. ಶಿಪಾಯ್ ಆನಿಕಿ ಪಾಟಿ ವಚುಂಕ್ ನಾಂತ್.” 

“ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಸಾಂಗ್, ಪೆಟ್ಟಿ” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್. “ತುಜೆ 
ತಕ್ಲೆಕ್ ಘಾಯ್ ಕಸೊ ಜಾಲೊ ? ಕೋಲ್ಟಾ ನ್ ಪುಣಿ...” 

“ವ್ಹೆಯ್ ಕೋಲ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಲ್ಲೊ ಬಹುಮಾನ್ ಹೊ. 
ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ಏಕ್ ಕಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೊ ಥೊಡೊ 
ವೇಳ್ ಪುಣಿ ಪಾಡ್ ಕೆಲೊ, ” 

“ಬರೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್,” BANE Go ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್, “ತುಂ ಕಿತ್ಲೊ 
ಧೈರಾಧಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಎದೊಳ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊಂ. 

“ತುಂವೆಂ ಮ್ಜಾ ಕಾ ಧಾಡ್ಲ್ಲೆಂಚ್, ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚಾ | ಘರಾಚ್ಯಾ 
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಶೆತಾಂ ತೆವ್ಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲೊ. 
ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೋಲ್ಟಾಚಿ ರುಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿನಾ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ 
ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ OAD. ಹೈನಿಕಿಗೆಲೆಂ ಘರ್ ಮೆಳ್ತಚ್ ತೊ ಘರಾ ಭಿತರ್ 
DAD. ದೋನ್ಂಚ್ ನಿಮಿಷಾಂ ಭಿತರ್ ಮುಸ್ತಾ ಯ್ಕಿ ಬದ್ದುನ್ ಭಾಯ್ 

ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ದೆಖ್ತಜ್, ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ 
ROOF ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾತ್ರಿ ಜಾಲೆಂ.” 

£4 
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“ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್? ” 

“ತೊ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ ಜೈ ಧಾಂವ್ಲೆಚೊ 

ವೇಗ್ ಚಡವ್ನ್ ಹಾಂವ್ "ಚಿಕೆ ಮುಖಾರ್ ಪ ಪಾವ್ಲ್ಲೊ ೦. ತಸೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ 

"ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಮುಖಾರ್ಚ್ 
ಭೆಟ್ಟೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಅಜಾಪ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. "ತುಂ 

ಹಾಂಗಾ ಕಸೊ ಪಾವ್ಲೊಯ್? 'ತಾಚೆ ವೋಂಟ್ ಆಪೆ ಜ್ ಈ ಹಾಲ್ಲೆ. “ಆತ್ತಾಂ 

ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಂ....' ಉತ್ರಾಂ ತಾಣೆಂ ಆಖೇರ್ ಕೆಲಿಂ ನಾಂತ್. ಉಲ 

ಯ್ತಾನಾ ಫರಾಮಸ್ FA ಮ್ಲ ಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಣೆಂ ಜೀಬ್ ಚಾಬ್ಲಿ. 

"ಆತ್ತಾಂ ಪ ಪರ್ಯಾಂತ್ Seca ಖಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ? > ನೆಣಾರ್ಯಾ 

ಬರಿ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, 

"ತೆಂ ಮೊರೊಂ; ತುಂ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ವೆತಾಯ್?' ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ 

ನಿಸ್ರಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

"ತೆಂಚ್ ಸವಾಲ್ ಹಾಂವ್ಯೂ ತುಜೆಕಡೆ ವಿಚಾರ್ತಾಂ ಕೋಲ್ಲಾ,' 

ಹಾಂವೆಂ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ "ತುಂ ಖಂಯ್ ವಚುಂಕ್ 

ಭಾಯ್ ಸರ್ಲಾಯ್? ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ಖುಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಪೆಟ್ಟಿಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಲಿ. 

ತತ ಆತಾಂ ಹಾಸ ಯ್," ಪೆಟ್ಟಿ ALB, ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ 

ಮ್ಹ ಣಾಲೊ, “ಪುಣ್ ಕೋಲ್ಟಾ ಜ್ಯಾ ರಾಗಿಷ್ಟ್ ತೊಂಡಾ ಮುಖಾರ್ ಮ್ಲ ಜೆಂ 

ಧಯ್ರ್ ನಂಪಯ್ಸ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಸವಾಲಾ 5038 

ಸಾಂಪ್ಲಾಯಿಲ್ಲೋೊಚ್ ತೊ WTI, ವಾಗಾಬರಿ ಜಾಲೊ. ‘Sows 

ವಾದ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ BP, ಕಾ WAFS’ ನಾ,' ತೊ ಮ್ಲ ಣಾಲೊ 

"ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾಂಗೂ ಥಾವ್ನ್ ನಿಕಾಳ್ಲಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ 

ಚೆಂಡಾಬರಿ ದಾಂಟುನ್ ಉಡಯ್ತಾಂ.' ಪುಣ್ ಹಾಂವೆ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲೆಂ ನಾ. 

ತಾಚೊ ಥೊಡೊ ಪುಣಿ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ 
ರಾಗಾಚೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲೆಂ. "ಮ್ಹಾ ಕಾ ನಿಕಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತುಂ 

ಕೊಣ್? ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ಆಸ್ಲ್ಲೆಕಡೆ ಹಾಂವ್ 

ವೆತಾಂ. ತುಜ್ಕಾ ಫರ್ಮಾಣಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ.' 

“ಬರೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್, ಪೆಟ್ಟಿ” ಮೆಳೆಯ್ಸೆಂ ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್. 
Ko ಶಿ 
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“ಬರೆಂ ಕೆಲೆಂ, ಪುಣ್ ತೊ ಅನುಭವ್ ತಿತ್ಲೊ ಬರೊ ನಹಿಂ, ಹ್ಯಾನ್ಸ್... 

ಹಾಂವೆಂ “ತುಜ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣಾಚಿ ಗರ್ಜ ನಾ ಮ್ಲ ಳ್ಳೆಂಚ್ BO, ಕಾ ಮಾರುಂಕ್ 

ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಮೂಠ್ ಉಭ್ರಾಯ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತೈಚ್ ಚಲಾಕೆನ್ 

ಕುಸಿಕ್ ಉಡ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮುಠಿಕ್ ಫಕತ್ ವಾರ್ಯಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ 

ಮೆಳ್ಳೊ. SH BDF ಪರ್ತುನ್ ಮಾರುಂಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ 

ಅಸೆಂಜ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ರುಗ್ನೆ 0೦ ಚಲ್ಲೆ ೦. ಶೆಕಿಂ ಹಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ 

ದೀನಾಸ್ಲೊಂ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಲೊಟುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತೆದ್ನಾ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಉಜ್ವೆಂ ಧೊಂಪಾರ್ 

ಭಾಗಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಫೊಟಾಕ್ ಬಳಾನ್ Gos o. ತೊ ದುಖಿನ್ ಪಯ್ಸ್ 

ಸರ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಆನ್ಯೇಕ್ Bree OO. ಕಠಿಣ್ ದುಖ್ 

ಭೊಗ್ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ತೊ ನವ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ Torso, ಕಮ್ಸಾಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಚಿಂ ಬೊಟಾಂ ವೊಳಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಬಾಗಾಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾ ಕಾ 

ಕಠಿಣ್ ದುಖ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ಕಮಿಸ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ಲ್ಲೊ ಮ್ಹ ಜೊ 

ಹಾತ್ CHP UF ಸದಿಳ್ ಜಾಲೊ, ಹೊಚ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣೆ 

ಮ್ಹಾ ಕಾ ಬಳಾನ್ ಲೊಟ್ ಲ್ಲಾ ನ್ ಹಾಂವ್ ಆಧಾರ್ ಚುಕೊನ್ ಪಾಟಿಂ 

ಉಸಾಳ್ಳೊಂ. ಮ್ಹಜಿ ಶಕ್ಲಿ ಎಕಾ ಫಾತ್ರಾಕ್ ಆಪ್ಟಾಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ 

ಕಾಳೂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಲೊ, ವೇಳ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡೊನ್ 

0 ಮಣ್ ಹಾಂವ್ಚ್ ನೆಣಾ, DIO, ಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾತಾನಾ 

ಕ್ಲೆಜ್ಯಾ ಘಾಯಾಂತ್ಲಾ ನ್ ರಗತ್ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ 
> ಉಚ 0 
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ಯ್ಲಿನಾ. ಮ್ಹ ಜೈ ತಕ್ಷೆಚೊ ಘಾಯ್ ಚಡ್ ಗೂಂಡ್ ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ 

ತಿಣೆಂಚ್ ವಕಾತ್ ಲಾವ್ನ್ ಬಾಂಧ್ಲೊ. ಸಾತ್ - ಆಠ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ತೊ 

ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಗೂಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಲ ಣ್ ತಿಚ್ ಮ್ಹ ಣಾಲಿ.” 

“ಫಾದರ್ ಹೋಶಾಚ್ಯಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪಾಸ ತ್ ತುಂವೆಂ ಬರಿ ಮಿನತ್ 

ಕೆಲ್ಮಾಯ್, ಪೆಟ್ಟಿ. ತುಕಾ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಆನಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ಯೂ ತುಜಿ 

ಕುಮಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತೆಲಿ.” 

“ಫಾದರ್ ಹೋಶ್ ಸುರಕ್ಸಿತ್ ಆಸಾಗೀ ಹ್ಯಾನ್ಸ್?” 
“ವ್ರ ಯ್, ತೆ ತಾಂಬ್ಸೆ ಕೊಣ್ಯೂ ತಾಕಾ ಸೊದುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ 

ae, ನಾಂತ್.” 

“ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಸೊದುಂಕ್ ತು ಮ್ಜೆ ಜ್ ಶಿಕಾರೆಚೆ ಪೆಟೆ 

a ಲ್ಯಾತ್.” 

“ತೊ ಗೆಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಪಾರ್ಕುಕ್ ಪೆಟ್ಯಾಂವರ್ವಿಂಯೂ ಜಾಂವ್ಚೆ ೦ನಾ 

ಪೆಟ್ಟಿ.” 

“ತರ್ ಎದೊಳ್ಳಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಆಮಿಂಚ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಜ ಣ್ ಜಾಲೆಂ.” 

“ಜೀಕ್ ವ ಸಲ್ವ ಣ್, ಆಮ್ಚೆ , ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ 

ಮುಖ್ಲೆಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ADE, 0,” ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ಉದ್ಗಾ ರ್ 

ಸೊಡ್ಲೊ. “Sows, ಸೊದ್ದೆಂತ್ ತೆ ಸಲ್ವಾಲ್ಯಾರ್ ಕಸಲೆಂ ಫಾರಿಕ್ಟಣ್ ತೆ 

ಫೆತಲೆಗೀ ಮ್ಹ ಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.” 

ಸಂಭಾಷಣ್ ಆಖೇರ್ ಕರುನ್ ದೊಗೀ ಮಿತ್ ವಿಂಗಡ್ age. 

ಪೆಟ್ಟಿ ದಣ್ಣಲ್ಲೈ ಕುಡಿಕ್ ಥೊಡೊ ಸುಶೆಗ್ ದೀ Oss, ಮ್ಹಣ್ ಘರಾ ವೆತಾನಾ 

ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೋಲ್ಪಾಚ್ಯಾ ಮಾಯ್ - ಬಾಪಾಕ್ ಥೊಡಿ ಭುಜ್ವಣ್ ಗರ್ಜೆಚಿ 

ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಂಗೆರ್ ಗೆಲೊ. 

ಚೊವ್ನೊ ಅವಸ್ವರ್ 

ಹೋಲ್ಡಾಚಿಂ ಮಾಯ್ - ಬಾಪ್ ಖಂತಿಷ್ಟ್ ಆಸ್ 
0 ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ರುಳ್ಳಾತಾಲೆಂ. 
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“ಪಾದ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಆಸಾಗೀ ಹ್ಯಾನ್ಸ್?” - ಕೋಲ್ಡಾಚ್ಕಿ ಆವಯ್ನ್ 

ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

“ವ್ಲೆಯ್” ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. 

“ಕೋಲಾ ನ್ ಬಿ ತಿಚೊ ತಾಳೊ ಭರೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಾ so" 

ತಿಣೆ ಸವಾಲ್ ಆಖೇರ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ. 
“ವ್ಹಯ್ ಅಂಟಿ,” ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾ ಖುಶೆನ್ ಮ್ಹ ಣಾಲೊ. “ಆಮಿ 

ಚಿಂತ್ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಜ್ ಜಾಲೆಂ. ಕೋಲ್ತಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ 

ತುಮಿ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಖಂತ್ ಕರ್ತಾತ್? ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ wo, 

ವಾಟೆಕ್ ಯೆತಲೊಚ್” 

“ತಾಕಾ WS, ವಾಟೆಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆ  ತೌಕಿ ಭಿತರ್ಲೆಂ 

ಸರ್ವ್ ಕೆಲೆಂ, ಹ್ಯಾನ್ಸ್. ತಾಕಾ ಸಮ್ಮಾಯ್ಲೆಂ, ಬೂಧ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಆನಿ 

ನಿಮಾಣೆಂ ಮಾರ್ನ್ ಸಯ್ಮ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೊ wo, ವಾಟೆಕ್ ಆಯ್ಲೊ 

ನಾ. ಆನಿ ದೆವಾನ್ಂಚ್ ಮೆತಿಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದೀಜಾಯ್,” 

ಕೋಲ್ಟಾ ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕಡೆ ಆಪ್ಲಿ ಖಂತ್ ಉಚಾರ್ಲಿ. 

ಗ 4 ಭುಜ್ವ ಣೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. "ಮುಖ್ಲೆ ೦ ಯೋಜನ್ ಕಿತೆಂವ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲಾ 

ಬಾಪಾಯ ಕಡೆ ತಾಕಾ ಇತ Orr ಕರಿಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ: ಘರಾ ಸಾವೆ TH ರ್ 

ಪಾವ್ತಾನಾ ಆಂಗ್ಲಾಜ್ಯಾ ದ್ವಾರಾಕಡೆ ಕೊಣ್ಗಿ ಉಬೊ ಆಸ್ಚೊ ತಾಕಾ OAL 

ಚಿಕ್ಕೆ ಲಾಗಿಂ ಸರೊನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ cae, ತಾಣೆ ತೈ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆರ್ ಖಿಳ ಗಾಯಿ. 

"ಕೋಲ್ಪಾ! ತೊ ಅಪ್ಣುಯಿತ್ಸ್ಯಾಕ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ. ತೊ ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಕಾಕ್ 
ರಾವಾ 2 2 ’ 

Pe ಥಂಯ್ ರಾವೊನ್ ಕೋಲ್ಡಾಕ್ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ. 
ಕೋಲ್ಟಾ ಆತಾಂ ಸಗ್ಳೊ wo Gr. ತಾಚಾ , ಮುಖಮೆಳಾರ್ ಬೆಜ 
ಯೆಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲಿಂ, ಕೆಸ್ WB ಜಾವ್ Ris 
ಪಡ್ಲ್ಲೆ. ತೊ ಥಂಯ್ ರಾವೊನ್ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾ ಜಾವೈತ್ ? 

ar) 
ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾ ಸ್ತಾಂ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೋಲ್ಟಾ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ 

ಆಪ್ಣಾ ಸರ್ಶಿಂ ಆಸಾ ಮಣ್ ಚಿಂತಾ 00 ಮಗ್ ಜಾಲಾ, ಕೋಲಾ ಕ್ o 4 pS ಉಠಿ ಜ 

soe ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ಲೆಂ. 
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“ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ರಾಕ್ತಾಯ್ಗೀ ?” ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಗಾಂ ದಾಮುನ್ ಧರ್ನ್ 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 
ಕೋಲ್ಪಾ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. ಹ್ಯಾನ್ಸಾ ಜಿಜ್ 

ವಾಟ್ ತೊ ಪಳೆತಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ಯೂ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ 

ತಾಕಾ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ! ತಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಲಜೆನ್ ಆನಿ ರಾಗಾನ್ ವರ್ಣಾಂ 

ತರ್ ಜಾಲೆಂ. ತೊ ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಯೂ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೊ. 

“ತುಂ ಆಸೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬದಲ್ಲಾಯ್ ಕೋಲ್ಡಾ ?” ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ 

ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

“ಕಾರಣ್ ನೆಣಾಸ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ತುಂ?” ಹ್ಯಾನ್ಸು ಚೈ 

ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾವ್ನ್ ಕೋಲ್ಡಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಹಾಂವ್ ಏಕ್ 

ಕೊಮುನಿಸ್ತ್; ದೆಕುನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ನಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಟಾಳ್ತಾಂ.” 
“ತುಂ ಕೊಮುನಿಸ್ಟ್ ಜಾಲಾಯ್ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತುಂವೆಂ ಕಾಂಟಾ 

ಳಾಜಾಯ್ಗೀ ಕೋಲ್ಟಾ 2” ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 
“ಅಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಟಾಳೊಂಕ್ ಆಮಿ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ವಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾ? ಆಮ್ಕಾಂ 

ತುಂವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕೆಲೆಂಯ್ ? ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಬರಾಬರ್ ತುಂಯೊ 

ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಕ್ ಯೇನಾಸ್ಲೊಯ್ಗೀ? ಆಮಿ ಈಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ 

ಕಿತ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ? ತುಜ್ಯಾ ಕೊಮುನಿಸ್ಟ್ 

ತತ್ವಾಂನಿ ತುಕಾ ಖರೊ ಸಂತೊಸ್ ದಿಲಾಗೀ ಕೋಲ್ಟಾ? ಆದ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ 

ತುಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ತಿಂ ನಾಸ್ತಿಕ್ ತತ್ವಾಂ ಸಕಾನಾಂತ್ ತರ್ ಆನಿಕಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ 

ತುಂ SY, ತತ್ವಾಂಕ್ ವೆಂಗ್ ಮಾರ್ತಾಯ್ ?” 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ Fla WwW, ಮತಿಂತ್ ಜಿರ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ 

ಮುಖಮಳಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬದ್ದಾವಣೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯೆ ತಕ್ಷೆಂಕ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಕೊಮುನಿಜ್ಮಾಚೆಂ ಆಮಾಲ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ ನಾ. 

“ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ಲಿಚೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾ,” ಕೋಲ್ಡಾನ್ ಚುಕಾರಿ 

ಮಾರ್ಲಿ; “ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರುಂಕ್ಯೂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮನ್ ನಾ. ಮಿಸಾಚೆ 

ಬಲಿದಾನ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ತತಾ ೦ ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಪೂರ್ವಜಾಂಚೆಂ ಫಟ್ಕಿರೆಂ 

ಶಾಸ್ಟ್ರ್ ! ಆತಾಂಚ್ಕೆ ಸಮಾಜೆಕ್ ತೆಂ ಉಪ್ಕಾರಾನಾ. ಆಮ್ಚೆ ಪೂರ್ವಜ 
ಇ 

ಆಜಾ ನಾಂತ್ ಆಸಾಲ್ಲೆ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಮಿಂಯೂ ಆಜ್ಞಾ ನಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚೆ ಗೀ? 

oO 

ವು 
ng) 
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ಧರ್ಮ್ ತೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಿಶೆಪಣಾಚೆಂ ಕರ್ಮ! ತ್ಯಾ ಪಿಶೆಪಣಾಂತ್ ಮ್ಹಾ ಕಾ 

ಪಾತ್ಯೆಣಿ ನಾ ದೆಕುನ್ ಸ್ಯ ವಿರೋಧ್ ಹಾಂವ್ ರುಜ್ತಾ Oo.” 

“ತುಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ - ಬಾಪಾ ವಿರೋಧ್ಯೂ ತುಂ ರುಜ್ತಾರ್ಯ೯ಗೀ 

ಕೋಲ್ಪಾ ಕ 

“ಮಾಂಯ್ - ಬಾಪ್!” ಕೋಲ್ಡಾಚೊ ತಾಳೊ ಕರ್ಕಸ್ ಜಾಲೊ. 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ದುಖ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ಚ್ ತೊಪ್ ಲ್ಲೆಂ. “ತಾಂಕಾಂ 

ಸಮ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಹರ್ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ” ಕೋಲ್ಡಾ ಚಿಕ್ಕೆ ಖಂತಿಷ್ಟ್ 

ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “Sooo ಮ್ಹಜೆಬರಿಚ್ ರಸ್ಸಿಯನಾಂ. ತಿಂ 

ಕೊಮುನಿಸ್ತ್ ತತ್ವಾಂ ಮಾಂದಿನಾಂತ್ ತರ್ ತಾಂಕಾಂಯೂ ಹಾಂವೆಂ ವಿಸ್ರಾ 

ಜಾಯ್ ಆನಿ ಸಾಂಡಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ.” 

ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಮುಖಾರ್ ಉಲಯ್ಲೊನಾ.  ಕೊಮುನಿಸ್ಟ್ 

ತತ್ವಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಚೆರ್ ಗೂಂಡ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಚೊ 

ನಿರ್ಣಯ್ ಆಪ್ಣಾ. ವರ್ವಿಂ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಲ ಣ್ ಚಿಂತುನ್ 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ಮುಖಾರ್ ಮೆಟ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕೋಲಾ ಚ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ 

ತ್ ಕಮಿಸ್ ಧರ್ನ್ ವೊಡ್ಲ್ಲಾ ನ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ. 

“ಭಿತರ್ ವೆಚುಂಕ್ wave, ಜ್ a ಕೋಲ್ಟಾ ಉಸ್ಮಡ್ಲೊ. “ತ್ಯಾ 

ಪಾದ್ರಿಕ್ ತುಂವೆಂ ಲಿಪಯ್ಲಾರ್ಯ ಖಂಡಿತ್. ತುಂವೆಂ ತಾಕಾ ರಾನಾಂತ್ 

ಲಿಪವ್ನ್ ಪಾಟಿ ಯೆತಚ್ ಪೆಟ್ಟಿಕಡೆ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ತುಂವೆಂ 

ಸೀದಾ ನನ್ AME 0 ಬರೆಂ.” 

ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲಯ್ನಾ ಸ್ತಾಂ ಕೋಲ್ಪಾಚಾಚ್ ಮುಖಮುಳಾಕ್ ತೀಕ್ಕ್ಸ್ 

ದೃಷ್ಟೆನ್ ಪಳೆಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಕೋಲ್ಡಾಚಿಂ ಸವಾಲ್ ಪಿಶೆಂಸೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. 
“ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ತುಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೆಂಗಿ?” ಕೋಲ್ಟಾ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ 

ತುಂ ಸಾಂಗಾನಾಂಯ್? ಬರೆಂ, ಆಮಿಂಚ್ ತಾಕಾ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ತಾಂವ್.” 
ಮಾಗಿರ್ಯೂ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೊಗೊಚ್ ಆಸ "ಲ್ಲೊ ಪಳವ್ನ್ sco a 

ಆಪ್ಲೊ ಕಠುರ್ ತಾಳೊ ಮೊವಾಳಾಯೆಕ್ ಬದಿ ಲೊ. ತ 

“ತುಂ ಆಮ್ಮ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಯೆ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತುಂವೆಂ 
ಆನಿ ಆಮ್ಚೈ ವಿಶೋಧ್ ರು ಜೊ ನ್ ಪ್ರಯೋಜ ನ್ ನಾ. ತುಮ್ಕಾಂ 

ಜರ್ಮನ್ ಸ್ತ್ರ ೦ವಾಂಕ್ ಏಕ್ಚ್ ಜಿವ್ಕಿಂ ಮಾರ್ತೆಲೆ, ನಾ ತರ್ ಹಾಂಗಾ 
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ಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತೆಲೆ. ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಚಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಶಾಸ್ತ್ರ್ 
ಆನಿ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ. ತುಕಾ ಆನಿಕಿ ಸಮ್ಮಾನಾಂಗಿ ಹ್ಯಾನ್ಸ್? ತುಂ ಆತಾಂ 

ಮನ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂಯ್ ತರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚುರ್ಚುರ್ತೊ 

ಲೊಯ್. ತುಂ ಜರ್ ಕೊಮುನಿಸ್ತ್ ಶತ್ವಾಂ ಮಾಂದುಂಕ್ ಒಪ್ತಾಯ್, 

ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಆತಾಗಣಚ್ ಆಮ್ಚಾ ; ಅಧಿಕಾರಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಲರ್ತಾಂ. 

ತೊ ತುಕಾ ಕೊಮುನಿಸ್ತ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಖುಶೇನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿತಲೊ.” 

ಕೋಲ್ಟಾ ಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಕಾಂತ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ಪಣ್ ರುಳ್ಕಾತಾಲೆಂ. ಇಷ್ಟಾ 

NSS ಮಧುರಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಾಣೆ ಚಮ್ಮೊಂಚಿ ವಾಟ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ 

ನಹಿಂ ಮ ಣ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾನ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲೊ. 

“ಆಮಿ ಮಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಸಂತೊಸ್ ಆಸ್ಲೊ 

ಮ್ಹಣ್ ತುಂವೆಂಚ್ ವ್ಹಡೊಲ್ ಮ್ಹಳೆಂಯ್,” ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ವೊಗೊಚ್ 
ಆಸ್ಚೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಕೋಲ್ಟಾ ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ಲಾಂಬಯ್ಲೊ. “ಪುಣ್ 

ಆಮಿ ತೆದ್ನಾ ಸತಾಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ನಾಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಆತಾಂ ಸತ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ರುಳ್ಕಾಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ತೈ ವಾಟೆನ್ ಆಮಿ ಚಮ್ಮೊಂಚೆಂ Hew, ನಹಿಂಗೀ? ” 

ಕೋಲಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ರಸಂಗ್ ಆಖೇರ್ ಕರುನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚೈ ಜಾಪಿಕ್ ರಾಕೊನ್ 

ರಾವ್ಲೊ. 

“ಸತ್ ತುಕಾ ರುಳ್ಳಾಲಾಂಗಿ ಕೋಲ್ಡಾ?” ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ಚಿಕೆ ಭ್ರಮೆನ್ 

ವಿಚಾರ್ಲೆಂ “ವ ತುಂವೆಂ ಶಿಕೊನ್ ಘೆತ್ಲ್ಲಾ 4 ತತ್ವಾನ್ ಸತಾಚೆಂ ರೂಪ್ 

ಪಾಂಗರ್ನ್ ತುಕಾ ಠಕಯ್ಲಾಂ? ತುಂ ಮ್ಹಜೊ HAP, ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ ತುಜೆ 

ಧಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತೊ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆಜ್ ತುಜ್ಕಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಕಿತ್ಲಾಕ್ 
5 

ದಿಸಾನಾ ಕೋಲ್ಲಾ? ಕೊಮುನಿಸ್ಟ್ ತತ್ವಾಂಕ್ ವೆಂಗೊಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಆಂತ 
ಟು 

ಸ್ಫರ್ನ್ ಕಬೂಲ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ನಾಸ್ತಿಕ್ ತತ್ವಾಂ ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಬರೆಂ 

ತುಂವೆಂ ದೆಖ್ಲಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ Ad Nd.” 
a 

“ತುಕಾ AWM CW ವೇಳ್ ಯೆತಲೊ,” ಕೋಲ್ಟಾಜ್ಯಾ ತಾಳ್ಕಾಂತ್ 

ಕ್ರೋಧ್ ಭರ್ನಾಲೊ. “ಮ್ಹಜೆಂ ಉತರ್ ಮಿರ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ 

ರಡ್ತಲೊಯ್. ಆನಿ ತೊ ದೀಸ್ ಚಡ್ ಪಯ 

ಚಿಂತಾಂ.” 
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ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜವಾಬ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ. PO, ನ 

ವಸ್ತುಂಚಿ ಜಾಲ್ಲಿ AID, ಪಳೆತಾನಾ ತಾಕಾದು: ಖ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಕೋಲ್ಪಾನ್ 
ಸಾಂಗ್ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡೆಂ ಪುಣಿ ಸತ್ ಆಸಾಶೆಂ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ. ತಾಂಚೆ 

ದೀಸ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಫುಟೊನ್ ಪುಡ್ 

ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಕ್ಟೇರಿಯಮ್ Apes, ದೆಗೆನ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ, ಆರ್ಸ್ಯಾಚ್ಕೊ 

ಕೊಂಚಿ ಲಾಗೊನ್ ತಾಂತ್ಲಿ BA, ದಡ್ಬಡೊನ್ ಮೆಲ್ಲಿ. ದೋನ್ 

ವರ್ಸಾಂಚ್ಕೆ ವಾಂವ್ಚಿಚೊ ಫಳ್ ಅಧಿಕಾರಿಜ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ಆನಿ ಮೊಸ್ರಾನ್ 

QF Se ಕೆಲ್ಲೊ. 

"ಛೆ ಹಾ ್ಯನ್ಸ್' ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಜಾಗಯ್ತಾನಾ ಪೊಲ್ಕಾಂ ವಯ್ರ್ 
ಖಂಚೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಲಿ ದು: ಖಾಂಚೆ ಥೆಂಬೆ ಕಮ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾನ ತಾಣೆ 

A. "ಆಕ್ವೇರಿಯಮ ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ವಸ್ತ್ ತರಿ, ತೆಂ ಪುಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 

ತಕ್ಷಣ್ ಸಂಸಾರ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಕ್ಷೇರಿಯಮ್ ಏಕ್ ಗೆಲೆಂ 

ತರ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡುನ್ ಅನೇಕ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಕೊಮುನಿಸ್ಕ್ 
ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಮೆಳೂನ್ ಗೈಸ್ ಜಾಶಿ ತರಿ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾ 
ತರ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ಸುರಾತಾನ್ ಪಯ್ಕೆ ದವ್ರುನ್ ಮಾಂದ್ರೆಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲ್ಯಾ 
ಪಿಡೆಸ್ತಾ ಬರಿ ಜಾಯ್ತ್ ನಹಿಂಗೀ? ಆತಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ನಷ್ಟ್ ವಿಸರ 
ಆನಿ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರುಂಕ್ ಯ್ ಜಾ. ತುಜ್ಯಾ 
ಜೀವನಾಕ್ ಏಕ್ ಶೆವಟ್ ಆಸಾ. ತೊ ಪೂರ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಹಠ್ ಧರುನ್ 
ಪೆಚಾಡ್.' 

ದೋನ್ ನಿಮಿಷಾಂಬರ್ ಘರಾಂತ್ಲಿ ದುರ್ವೈವೆಸ್ಥಾ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಲ್ಯಾ 
ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚೆ ದೊಳೆ ಜಾಪಾಯ್ಕ್ ಸೊದುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಲಾಗ್ಸಾರ್ಜ್ ಎಕಾ 
ತಾಂ ತೊ ಜೊತ್ ಆಂಬುಡ್ತಾಲೊ, ಶಿಪಾಯ್ ಸೊದ್ದೆ ಕ ಗೆಲ್ಲೆಚ್ 
ತಾಣೆ ಶೆತಾಕ್ ವಚುನ್ ಜೊತ್ ಬಾಂಧ “ಲ್ಲೆಂ. ಶೆತಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯಿಲಾ 
ಪುತಾಕ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ ತರಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತೊ ಮೌನ್ ರಾವ್ಲೊ. 
ಬಾಪಾಯ್ ಸಂಗಿಂ ಪುತಾನ್ಯೂ ಶೆತಾಂತ್ ಕೊಸುನ್ PS , ಮಾತ್ಯೆಂತ್ 
ಪಾಯ್ ವೊಡ್ಡೆ. ಮಾತೆ ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಶಾನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾ ಚೆಂ ಆಚ is 
ಜಾಲೆಂ. ಥೊಡಿ ಮಾತಿ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ತಿಚಿರ್ ಚುಂಬನ್ ದಾಂಬ್ಲೆಂ. 
ಶೆತ್ಯಾರ್ ತೊ! ವಾಯೊಲಿನ್ ಖೆಳ್ಗಾ ಡ್ಯಾಕ್ ವಾಯೊಲಿನಾಚೊ ಮೋಗ್ 

ee TY 

೧)” 

ಕಿ 
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' ತಸೊ, ಶೆತ್ಯಾರ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ಕೆಜೊ ಮೋಗ್! ತಾಜ್ಯಾ ಶಿತಾಚಿ ಬೊಶಿ ತಿ! ಪುಣ್ 

ತ್ಯೆ OA, overs, ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಹೆ ಬಾಪುಯ್ ಪುತ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೊ ಕಾಳ್ 

ಘಾಮ್ ಪಿಳ್ತಿತ್? ಜಾಪ್ ತೆಚ್ ನೆಣಾಸ್ಲೆ. 
“ಪಾದ್ರಿಕ್ ಲಿಪಯ್ಲೊಯ್ಗೀ?” ಶೆಕಿಂ ಮೌನ್ ಮೊಡುನ್ ಬಾಪುಯ್ 

ಉಲಯ್ಲೊ. 

“ವ್ಹಯ್ ಆನಾ,” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್.. “ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ 

ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಳೆಯಿಲ್ಲೆಬರಿ ನಂಯ್ ದೆಗೆಚ್ಮಾ ಎಕಾ ಮಾಟ್ಕಾಂತ್ ಲಿಪಯ್ಲೊ .” 

“ತಾಕಾ ಸೊದುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತೆ ಸಕ್ತಿತ್ಗೀ?” 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ವಯ) ಪಳೆಲೆಂ... ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಅಪ 

ಧಯ್ರಾಚೊ ಚಾರೊ ರುಳ್ಳಾತಾಲೊ. 

“ನಾ ಆನಾ,” ತಾಣೆ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ.. “ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಸೊದುನ್ 
ಕಾಡುಂಕ್ ತೆ ಖಂಡಿತ್ AG ನಾಂತ್.” 

ಬಾಪುಯ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲುನ್ ಕೊಸ್ಟಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ 

ಜಾಲೊ, 

ಇ ಗ್ Bow, ಅವಸ್ಕರ 

ವೊರಾಂ ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಸ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಪಯ್ದಾಚ್ಛಿ ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ನಿಸ್ತೇಜ 
ಇಲ್ಲೊ ಸುರ್ಯೊ ಪರ್ವತಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾಲೊ, ಖಾಣ್ 

ಸೊದುನ್ ಗೆಲಾ, HTD cL’ ವರಣ್ ಲಾಗಾರ್ ಆಸಾ, ರಾನಾ ತೆವಿನ್ 
ಶಿ 05 ಣು ಜಶಿ ಶಿ 

ದರ್ವಡ್ತಾಲೆಂ. ವೋಲ್ಲಾ ನಂಯ್ ಭೊಂವಾರಿಂಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ದೀಸ್ ಭರ್ 

ಘಾಷ್ ಪಳುನ್ ವಾವುರ್ಲೆ ಶೆತಾರ್ ಜೊತ್ ಸೊಡುನ್ ಫೊಡಾ.ಂಕ್ 2) ee, ಸ್ವ ಶಿ 

Oo Od. ವಾ ಳಾಂತ್ ಧುತಾಲೆ, ತೆದಾ GD ಚ್ ಕುಡಾಂತ್ ಬಸೊನ್ 
a ಶಿ ಉಂ a ee) 

ಮುಖ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್ ಚಿಂತ್ಸಾ A ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾನಾಂತ್ ಪೆಟ್ಕಾಂಚಿ 

ಬೊಬಾಟ್ ಆಯ್ಕಾಲಿ. 

"ಪಾದ್ರಿ ಸಾಂಪಡ್ಲೊಗಾಯ*?' ತಾಕಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ. “eg ಸಾಧ್ಯ್ 

ನಾ' ತೊ ಆಪ್ಣಾ ಕಡೆಚ್ ರುಗಡ್ಲೊ. "ರಾನ್ವಟ್ ಮನ್ಹಾ ತಿಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ 

ಸುಣಿಂ.ಘೊಂಕ್ಲಿಂ ಆಸ್ತೆಲಿ, ಪಾದ್ರಿಚಿ ಕುರು ತಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಮೆಳ್ಚಿನಾ.' 
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ಪುಣ್ ಪಾದ್ರಿ ಸಾಂಪ್ಲೊಂಕ್ ನಾ ತರಿ, ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ನಂಯ್ ದೆಗೆಚ್ಯಾ 

ಉಗ್ತಾಡ್ ಮಾಟ್ಕಾಂತ್ ಆನಿ ಶೀತಳ್ ಹವ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ದಿಸ್ ಸೊಡುಂಕ್ 

ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಸ್ಲೆಂ. ಚಡ್ ಮ್ಲ ಳ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ವ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 

ಥಂಯ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ರಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್? ತ್ಯೂ ಶಿವಾಯ್ 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಚಲನ್ ವಲರ್ ಪಾರೊತ್ ಕರುಂಕ್ ಕೋಲ್ಟಾ 

ಪೆಜಾಡ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಮೆಟ್ ದವೆರುಂಕ್ಚ್ ಕಷ್ಟ್ 

ಜಾಲ್ಲೆ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಫಾದರ್ ಹೋಶ್ ದೋನ್-ತೀನ್ ದೀಸ್ ಥಂಯ್ಚ್ - 

ಉರ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಖಾಣ್-ಪೀವನ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ವ್ಹಡ್ 

ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಮೊಸಾಚೆಂಚ್ ಸಯ್! ತರಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ 

ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಖಬರ್ ಆಪುಣ್ ಹಾಡುನ್ ಯೆತಾಂ 
ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ಫಾದರ್ ಹೋಶಾಕ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಖೈಂಚಾಕ್ಯೂ 

ಇಳೊಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತೊ ರಾಕ್ತಾಲೊ. 

ಪಂಚ್ವೀಸ್ ನಿಮಿಷಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ. ಸುರ್ಯೊ ಬುಡ್ಲೊ ತರಿ 
ಆನಿಕ ಥೊಡೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಭುಮಿರ್ ಉರ್ಲೊ. ತೆದ್ದಾಂಚ್ ಎಕಾ 
ಫರ್ಲಾಂಗಾ ಪಯ್ಸ್ ba TRC ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾಲೊ. “ಪಾದ್ರಿ 
ಸಾಂಪ್ಲೊಂಕ್ ನಾ' ತೆ ಶಿರಾಪ್ತಾಲೆ! ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ae ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ. 
ಪುಣ್ ತಾಣೆ ಆನಿ ಘರಾ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಧ್, ಇಸ್ಲೆಂ. ಭೊಂವ್ತಿಂ ತಾಣೆ 
ದೀಷ್ಟ್ ಭೊಂವ್ಣಾ ಯ್ಲಿ. ಘೊಣಿ ಬರಿ ee ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕೋಲ್ಟಾ 
ಸದ್ದಾ ಕ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ನಿರಾಸೆನ್ ಪಾಟಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ "ಸಿಪಾಯಾಂ 
ಕ್ಚ 35 ಜಾ ವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಹೊಚ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 
ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ಲಾ ನ್ ಭಾಯ್ ಪಡ್ಲೊ. ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಪಾಟಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆ ೦ 
ದಿಷ್ಟಿ ಭಾಯ್ ) ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಚಲೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ 
ನಂವೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಪುನ್ಯಾನ್ ಶಿಪಾಯಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಯೂ 

ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಕೆ ನಜ್ರೆಕ್ ತೊ ಸಾಂಪಡ್ಲೊನಾ. ಸೊದ್ನಾಂ ಕರುನ್ ಥಕ್ಲ್ಲೆ 
ಶಿಪಾಯ್ ಶಿರಾಪ್ Poon’ ors ಹಾ ಹ್ಯಾನ್ಸಾ ಗೆಲ್ಯಾ Bose, ಕುಸಿನ್ ಮೆಟಾಂ 
ಕಾಡ್ವಾಲೆ. 

ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಖರ್ಶೆವ್ನ್ ಖರ್ಶೆವ್ನ್ ರಾನಾಲಾಗಿಂ ಪಾವಾನಾ ಪೃಥ್ವೆನ್ 
ಕಾಳೊಕಾಚಿ ವೋಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ರಾನಾ ಮಧ್ಲಿ ವಾಟ್ ಭೋವ್ 

[ 
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 ಕಷ್ಟಾಂಚಿ. ತಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಜ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಚಿಂತುಂಕ್ 

ಲಾಗ್ಲೊ. ಆಪ್ಟೆ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ 'ಮ್ಹ ಣ್ ಕಳ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ತಕ್ಸಣ್ SOD, ಆಪ್ಣಾಚಿ ಪಾಟ್ ಧರುನ್ ಯೆತಲೊ ಮ್ಲ ಣ್ ತೊ ಜಾಣಾ 

ಆಸ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಪಾಟಿ ಪಳೆಲೆಂ... ದೆಡಾ ಫರ್ಲಾಂಗಾ ಪಯ್ಸ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ 

ಗಾತ್ರಾಚೈ ಎಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಕ್ಷೀಣ ಯಾ ದಿಸ್ಲಿ. "ಕೋಲ್ಟಾ!' od, ೦ತಾಣೆ 
ಸಟ್ಟ್ AA ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಏಕ್ ಉಪಾವ್ ರುಕ್ಕಾ ತಾನಾ ತಾಚೈ 

ಧಾಂವ್ಚೆಜೊ ವೇಗ್ ಇಣೆ ಚಡಯ್ಲೊ. ಫಾದರ್ ಚ್ omen, 

ಮಾಟ್ಕಾ ಕ್ ವಚಾಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ "ದೋನ್ ಫರ್ಲಾಂಗಾಂ ಮುಖಾರ್ 

ae ಉಜ್ವ್ವಾಕ* ಜೀ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಬದ್ಲಾಕ್ ದಾವ್ಯಾಕ್ 

ಘುಂವೊನ್ ತೊ ಧಾ ಮೆಟಾಂ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ವಾಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಚಾರ್ 

ಕೊಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಪುಣ್ ರೂಕ್-ರುಡಾಂ ಮಧೆಂ ವೊಮ್ಮೊಜ್ ನಿದ್ದೊ. 

ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಕೋಲ್ಡಾ ದಾವ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ಂಚ್ 
ಮುಖಾರ್ ಧಾಂವ್ಲೊ! ಪುಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾರ್ಯೂ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚಿ ಕುರು 

ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಿನಾ! ನಿರಾಸೆನ ಆನಿ ಪುರಾಸಣೆನ್ ಖರ್ಶೆವ್ನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪಾಟಿ 

ವೆಚ್ಯಾ ಕೋಲ್ಡು ಚಿ ಅವಸ್ಥಾ ಚಿಂತುನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಸ್ಯಾಕ್ ಮನಾಂ 

ತ್ಚ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹ್ಯಾನ್ಸು ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ಲ್ಲೊ 
ಕೋಲ್ಟಾ ಆಜ್ ಸಲ್ವಾ ಲ್ಲೊ! 

ಕೋಲಾ ವಾಂಕ್ಸೈ ವಾಟೆನ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ADD, ತೆಚ್ 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ಉತೊನ್ ಮಾಟ್ಕಾ ಕ್ ವೆಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. ವಾಟ್ 

ತೊ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲೊ ತರಿ ತಾಚಿ ಸದಾಂಚಿ ವಾಟ್ ತಿ ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ 

ಸಾರ್ಕೊ ಅಂದಾಜ್ ತಾಕಾ ನಾಸ್ಲೊ. ದಾಟ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪ್ರಸಾರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಕಾ 
ರಾನಾಂತ್ ಚಮ್ಮೊಂಜ್ಯಾ ತಾಚೆಕಡೆ ಹಾತಾಂತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ SA. ಆಡ್ 

ಯೆಂವ್ಚೊ ಫಾಂಟಿಯೊ ಮೊಡುನ್ ಆಪ್ಪೊನ್ ದಪ್ಪೊನ್ ತೊ ಮುಖಾರ್ 

ಗೆಲೊ. ಹೆ ಕಷ್ಟ್ ಪಾವಾನಾಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ತಾಣೆ 
ಘೆಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ತಾಣೆ ಗಳ್ಳಿಲ್ಲೆ ೪ 

ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ನಾ ತರ್ ಪ ಪಾದ್ರಿ OF" 
ದಾಖಯಿಲ್ಲಿ ಬರಿ ಜಾಯ್ತ್! ! 

Bab as ಥೊಡಿ ವಾಟ್ 

ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಫಾಂಟೊ ಮೆಳ್ಳೊ|. 
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ಉಪೈಲೊ ಆನಿ ವ್ಹಾಳ್ ಉತರ್ಲೊ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತೆಂಚ್ ದಾಟ್ 

ವೊಲ್ಲಾ ನಂಯ್ ಆನಿಕ ಚಿಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಸದಾಂಚಿ ವಾಟ್ ಕಾಂ€ 

ನಹಿಂ!” ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೊ. ಧಾ 

amo, 028, ಜಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ನಂಯ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಹ್ಯಾ Ass 

ರಾನಾಂನಿ ವೋಲ್ಲಾ ನಂಯ್ Pooks ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲಿ. ಹೆಫಾ 

ಜಾಂವ್ಚೆ ಕಡೆ ಆವ್ರಾವೆಳಿಂ ಉದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಟಾನ್ ಪೊಕೊರ್ಲ್ಲಿಂ ಇಸ್ಕ( 

ಮಾಟಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ಮಾಟ್ಕಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಚೆ  ಮಾತ್ಶೆ ಚೈ ರಾಸಿರ್ ಲ್ಲಾ; 

ರುಡಾಂ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ತ್ಕಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಬ್ saute ಪ! 

ನಾಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ "ಮಾಟ್ಯಾಂಚಿಂ ಅಸ್ಲಿ ತ್, ಕೊಣ್ಯೂ ನೆಣಾಸ್ಲೆ. ಪು 

ಎಕಾ ದಿಸಾ ಗರೈಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ ಘುಂವೊನ್ ತ್ಕಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಲೊ 

ತೆದ್ನಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಠಿಣ್ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ರೊ ಸೊದುಂಕ್ ಮ್ಹಣ 

BD ನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಧಾಂವ್ಚಾನಾ ತೆಂ ಮಾಟೆಂ ತಾಕಾ AVON Go. ಆಜ 

ತ್ಯಾ ಮಾಟ್ಕಾ ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಚ್ ಫಾದರ್ ಹೋ ಶಾಕ್ ತಾಕಿ 

ತಾಂತುಂಚ್ ಲಿಪ ಯಿಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ವಾಜ್ಜಿ ಕಾರಣ್ಯೂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ 
ಸಯ್ಲೆ ಸುವಾತೆರ್ ತ್ಯಾ wore, ತೆವ್ಶಿನ್ ಕೊಣ್ಂಚ್ ವಚಾನಾಸ್ಲೊ. ತಾ 

ಶಿವಾಯ್ ಥಂಯ್ ಪಾವಾಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ರಾನಾ ಮಧ್ಲೊ oe ಡ್ಠೊ 

ವ್ಹಾಳ್ ಉತ್ರಾಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತಸೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿಪಾಯಾಂಿ 
ಪಾದ್ರಿಕ್ ಸೊದ್ದಾಂತ್ ಪೆಟ್ಕಾಂಕ್ ne, ಲ್ಯಾರ್ಯೂ ತೆ ಸಲ್ವಾತೆಲೆ, ಕಿತ್ಕಾಕ 
ಉದ್ಕಾಂತ್ ಪಾದ್ರಿಚ >, ಮೆಟಾಂಚಿ ಕುರು" ಧರುಂಕ್ ಪೆಟೆ “ಖಂಡಿತ್ ae 
ನಾಂತ್. ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಫಾದರ್ ಹೋಶಾಕ್ ಥಂಯ್ ವೆ ಲ್ಲೊ 
ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಚ್ ಆತಾಂ ರಾ ತಿಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಾಟ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ವಾಟ್ ಸೊದುನ್ 
ಕಾಡುಂಕ್ ಚಡ್ಬಡ್ತಾಲೊ! 

ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆತಾಂ ನಂಯ್ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾವ್ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ನಂಯ್ 
ಲಾಂಬಾಯಕ್ ವಾ ಸಾಲಿ ಆಸ್ಕಾಂ, ತೊ ಖೈಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತೆಂ 259s 

ಮಾಟೆಂ EM ಆಸಾ ವ್ಯ ತಾಕಾ ಅಂದಾಜ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. 
ತ ಜೀ 

ಹೆಣೆಂ ನಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ವಾಡ್ಲ್ಲಿಂ ರುಂಡಾಂ ತಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಪಾ 
ಜ್ಯಾ 

ತಾಲಿಂ. ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಬಡಾಂಚೊ », ಕುತ್ಕೊ Boge ತೊಪೊನ್ ಆನಿ 
ಘಸ್ಟೊನ್ ದೂಕ್ ದಿತಾಲ್ಕೊ. ವಾಟ್. ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾಂ ವಿರಾರ್ ಜಾಂವಿ 

ಚ 
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Ag ತಿ! ಪುಣ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ಧಯ್ರ್ ಸಾಂಡ್ಲೆಂನಾ. ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಸೈರಾಣ್ 

ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ ಜರ್ಮನ್ ರಗತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ವ್ಹಾ ಳ್ತಾಲೆಂ. ಸಲಿ 

ಸಾಯೆನ್ ಮುಖಾರ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಾಸ್ವತ್ ಪಾಯಾಂಚೆ ಮೊಚೆ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ತೊ 

ನಂಯ್ ದೆಂವ್ಲೊ ಆನಿ ಉಪ್ಕೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಫಾದರ್ ಹೋಶಾಕ್ ಮ್ಲ ಣ್ 

PSO ಖಾಣಾಚಿ ಪೊಟ್ಟಿ ಭಿಜಾನಾಶಿ ತಾಣೆ ಮಾತ್ಕಾವಯ್ರ್ ಬಾಂಧ್ಲ್ಲಿ. 

ಹೆಣೆಂ ಪಾಯ್ ವೊಳ್ತಾನಾ ತೆಣೆಂ ತೆಂ ರಾತಿಚೆಂ ಹಿಂವ್ ತಾಕಾ ಧಣ್ಬಿತಾಲೆಂ. 

ತಾಚ್ಯಾ ಶ್ರಮಾಕ್ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಜ $200 ಥೊಡಿ ವಾಟ್ ತೊ 

ಉಪೈಲ್ಲೊಚ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಪಾಜ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ ಆತಾಂ ಆಪುಣ್ 
ಖಂಯ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಚ್ ಕಳ್ಳೊ. ಮಾಟೆಂ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ 

ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ! ಹೆಂ ಕಳ್ತೆಚ್ ಸಗ್ಳಿ ತಾಚಿ ಪುರಾಸಣ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲೈಬರಿ ತಾಕಾ 

ಭೊಗ್ಗೆಂ. ತೊ ಆನಿಕಿ ಚಿಕೆ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ದೋನ್ ಪಾವ್ವಿಂ ಎಕ್ಕೆ 

ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಬೊಬೆನ್ ಸಂಕೇತ್ ಪಾಠಯ್ಲೊ. ತಾಣೆ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಂಕೇತ್ 

ದೀವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ರಾತಿಚೆಂ ಮೌನ್ ಶಿಂಧುನ್ 

ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿ: “ಹ್ಯಾನ್ಸ್!” 

ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ನಂಯ್ಕ್ ದೆಂವ್ಲ್ಲಾ > ರುಕಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಳಾಂಕ್ ಧರುನ್ 

ಸಂತೊಸಾನ್ ವಯ) ಚಡ್ಲೊ. ತೆಂ ಮಾಟೆಂ ನಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 

ಚಾರ್ ಕೋಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ ಸ್ವಾ ಗತ್ಸುಂಕ್ ಮ್ಲ ಳೈಬರಿ 

ಫಾದರ್ ಹೋಶ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಲೊ! ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಲಾಗಿಂ 

ಯೆತಚ್ ಫಾದರ್ ಹೋಶಾನ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಹಾಲಯ್ಲೊ. 

ದೊಗೀ ಜಣ್ ಎಕಾ ಮೆಕಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರುನ್ ಬಸ್ಸೆ.. ಫಾದರ್ ಹೋಶಾಕ್ 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕಡೆ ಜಾಯ್ತೆಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ತ್ಯಾ ಮಾಟ್ಯಾಂತ್ 

ಲಿಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೈ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ 

ಸಮ್ಮಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಠಿಣ್ ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ಥಕ್ಲ್ಲೊ 

ಆಸ್ತಾಂ ತಾಚಿ ಖರಸ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಫಾದರ್ ಹೋಶ್ ವೊಗೊಜ್ 

ಬಸ್ಲೊ. 

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ಂಜ್ ಮೌನ್ WBC. ಫಾದರ್ 

ಹೋಶ್ ಲಿಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ PH Ge, ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ರಿ 

ತಾಣೆ ಪಾದ್ರಿಕ್ ವಿವರಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ. ಆಪ್ಲಾ ಆನಿ ಕೋಲ್ಟಾ aq, 
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ಮಿಲಾಕಾತಿ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ವಿವರಾಯ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೊ 

ಆದಿಂ ದಾಟ್ಸಾಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಆತಾಂ ಭೋವ್ ಪಾತಳ್ ವ ನಪಂಯ್ಚ್ 

ಜಾಲಿ ಮಣಿ ಖಂತ್ ತ್ಕಾ ತಾಳ್ಕಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 'ವಾಂಕೆ, ವಾಟೆ 
ಉಚ ಶ್ರಿ ಶ್ರಿ ೧೧ ರಿ 

ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಆಪ್ತ್ ಇಷ್ಟಾಕ್ ಸಾರ್ಕೆ ವಾಟೆಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ ನಾ 

ಮಣಿ ಕೊಡಾಣ್ ತ್ತಾ ತಾಳ್ಗಾಂತ್ ಭರ್ಸಾಲಿ. ಹ್ಲಾನಾಚೆಂ ವಿವರಣ್ 
ಉಚ ” 3 ಶ್ರಿ ೧೧ ಕಣ 

ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾವೆಯ್ಲಿ ೦ ಭೊಗ್ಗಾ ೦ ವಾಚ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ಫಾದರ್ ಹೋಶಾಕ್ ಹೆಂ ಸಮ್ಮಾನಾಸ್ತಾಂ ಗೆಲೆಂ ನಾ. 

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಿಸಗಾ ೯ ಚ್ಯಾ ಶಾಂತ್ ಪಣಾಂತ್ 

ತಾಂಚೆಂ ಮೌನ್ ವಿಲೀನ” ಜಾಲೆಂ. ರುಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರುಡ್ಚ್ವಾ ಖೊಲಿ 

ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಕಾಡಿಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಆನಿ ನಂಯ್ ವ್ಹಾ ಛೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ 

ಉದ್ಕಾಚೊ ಕುರ್ಕುರೊ ನಾದ್ ಮಾತ್ ಉರ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಾದರ್ 

ತ್ ಮೋವ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ಲೊ: 

“ಕೋಲ್ಡಾ ನ್ ಸತಾಚಿ ವಾಟ್ ಸಾಂಡ್ಲ್ಯಾ ಮ ಣ್ ತುಕಾ ಖಂತ್ 

ಭೊಗ್ತಾ ನಹಿಂಗೀ ಹ್ಯಾನ್ಸ್?” 

“ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಮನಾಂ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿಂ, ಫಾದರ್” 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ Hod ಗಿಳ್ಳಿ. “ಫಾದರ್ ರೊಂಪಾಚೆಂ ವೂಸ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ 

ಆಜಿತಾರ್ ಕರ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಆದ್ದೆಂ ಸರ್ವ್ ವಿಸ್ರೊನ್ 
ಕೊಮುನಿಸ್ಮಾಕ್ ತಾಣೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೆಂಗ್ ಮಾರ್ಲಾ ಮ್ಜ ಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ 
ಸಮ್ಮಾ ನಾ. ಈಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾ ಸ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಆಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಘಾತ್ ಕರುನ್ 
ವಿಕ್ರಿತ್ ಕೆಲೆಂ!” 

“ಕೋಲ್ಡಾ ವಿಷ್ಕಾಂತ್ ತುಂ ಚಿಕೆ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಮಾ ಲಾಯ್, ಹ್ಮಾನ್ ” 
ಫಾದರ್ ಹೋಶಾಚೊ ತಾಳೊ ಆನಿಕಿ ಮೋವ್ ಜಾತಾನಾ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ Da, oF 
ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ಚ್ ಪಳೆಂವ್ , ಪಡ್ಲೊ. “ತುಜೆಂ ವಿವರಣ್ 
ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ xn ಕಾ ಕೋಲ್ಟಾ ತಿತ್ಲೊ ವಾಯ್ಸ್ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. 
ಗುವಾ; ಚಾರ 6 ಚಲವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಪ್ಲಾಂವ್ಕ್ Ban ಸಾಧನ್ ಕೆಲಾಂ ಖರೆಂ. 
ಪುಣ್ ತಾಣೆ ತಸೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಫಕ ತೀ ತುಮಿ | ಕೊಮನಿಸ್. ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಸೆರ್ವಾ 
ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಧ್ಯೇಯಾನ್, ತೊ ವಾಂಕ್ಚ್ಯೆ ವಾಟೆಕ್ ಗೆಲಾ ವ್ಹಯ್, 
ಪುಣ್ ಬರೈ ವಾಟೆಕ್ ಪರ್ತೊಂಚೊ ನಾ ತೆಂ, 'ಆಮಿ ಸಾಂಗೈತ್ಗೀ? ಆತಾಂ 
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. ಸದ್ದಾ ಕ್ ಕೊಮುನಿಸ್ಟಾಂಜ್ಯಾ ತತ್ವಾಂ ಥಂಯ್ ತಾಕಾ ಆಕರ್ಷಣ್ ದಿಸ್ಲಾಂ. 

ಪುಣ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ತುಜೆಬರಿಚ್, ಏಕ್ "ಧ್ಯೇಯ್ ಆಸಾ. ಸತ್ಚ್ 

ಇಂಗ್ತಾಂ ಹ್ಯಾನ್ಸ್, ದೇವ್ ಆನಿ ಸಮಡ್ತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ 

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪಡೊನ್ ವಚುಂಕ್ ನಾಮ್ಹಣ್ CLT HF ಜಿಯೆಂವ್ಚಾ ; 

| ಮನ್ಶಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕೋಲ್ಡಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಮಾನ್ತಾಂ.” 

ಫಾದರ್ ಹೋಶಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚೆ ದೊಳೆ 

ಅಪೈಚ್ ರುಂದಾಲೆ. ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೋಲ್ಟಾ ಥಂಯ್ ಫಾದರ್ ಹೋಶ್ 

ಬರೆಪಣ್ ದೆಖ್ತಾಲೊ! 

“ತೊ 008 ವಾಟಿಕ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ಕಸೆಂ ABI, 08), 

ಫಾದರ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್. “ಹಾಂವೆಂ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ತಾಕಾ 

ಸಮ್ಮಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆ. ಪುಣ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ನಾ. 

/ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಣೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಜ್ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯೆ ಗುಡೈಂತ್ ದೆಂವಯ್ಲೆಂ.” 

“ತಸಲ್ಯಾಂ ಕಡೆ ಆಮಿ ಚಿಕೆ ಸೊಸ್ಲಿಕ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್,” 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಗಾ 0 AAD, ನ್ ಫಾದರ್ ಹೋಶಾನ` ಉತ್ರಾಂ Hors o, 

“ತಾಂಚ್ಯಾ ಪರ್ತೊವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಸೊಸ್ಲಿಕಾಯೆನ್ ರಾಕಾಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ.” 

“ತಾಚೆಂ ಪರ್ತೊವ್ಚೆ ಫಾದರ್! ತೆಂ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಭೊಗ್ತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚ್ಯ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ವೊಡುಂಕ್ ತಾಣೆ ಹರ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ 

ಕೆಲೆಂ... ಆತಾಂಯೂ ಕರ್ತಚ್ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಧನಾಂತ್ ತೊ ಜಿಕ್ಹೊ 

ad ತಾಕಾ ದಿಸಾನಾ ತರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ದಗ್ದುನ್ ಪುಣಿ ತಾಂಚ್ಯೆ ಪಾಡ್ತಿಕ್ 

ಹಾಂವೆಂ ಸೆರ್ವಾಶೆಂ ಕರ್ಚೊ ತಾಚೊ ಇರಾದೊ. ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ 

*ತೊ ಕಾಂಠಾಳ್ತಾ!” 
ಫಾದರ್ ಹೋಶ್ ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಕೆಷ್ಟಾಂವೆಳಿಂ 

Wea Wo DoF ಚೊ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವಾನಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸ್ವತ್ ಮೊಖಾರ್ 

ಯೆವೈತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಬಾರಾಂಚೆಂ ಮುಂಗಡ್-ಸೂಚನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ 

ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ. 

“ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾನ್ಸ್,” ತಾಣೆ ಸಂಭಾಷಣ್ ಮುಖಾಸಿರ್ಲೆಂ, 

“ಆಮಿ ADA, ಕ್ ಜಾಯಾ ಯ್. ಆಮ್ಚಾ 5 ಭಾವಾರ್ಥಾ WAS? ಆಮ್ಕಾಂ 

ಜಾಯ್ತೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಆದಿಂ ರೋಮನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಂನಿ 

5 
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ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ದಗ್ದುನ್ ಜಿವ್ಕಿಂ ಮಾರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಕೆದೆ 

ವರ್ತೆಂ ಧಯ್ರ್ ದಾಖಯಿಲ್ಲೆಂಗೀ, ತಸಲೆಂಚ್ ಧಯ್ರ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ 

ದೇವ್ ವಿಚಾರ್ತಾ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್ ವ ಮರಣ್ ದೆಖೊನ್ ಕೋಲ್ಡು 

ಆನಿ ತಾಚೆ ತಸಲೆ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಖರ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾಕ್ ಪಾಟಿ ಆಯಾ 

ರ್ಯೂ ಆಯ್ಲೆ. ಆಮಿ ಸಲ್ವಾತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಭಳಾಧಿಕ್ ಕೊಮು 

ನಿಸ್ತ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಸೆರ್ವಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೋಲ್ಡಾನ್ ಮ್ಹಳಾಂಮೂ? ಪುಣ್ 

ಆಮಿ ಆಖೇರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭಾವಾರ್ಥಾಂತ್ ಥಿರ್ ರಾವೊನ್ ಮರ್ಣಾಂತ್ 

ಜಯ್ತೆವೆಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ "ಪಾಡ್ತ್' ಕೆದಿಂಚ್ ಸಲ್ವೊಂಚಿ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ 

ದಾಖಯ್ಚಾ ರಕ್” 

ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ವೊಗೊಜ ರಾವೊನ್ ಆಯ್ಕಾ ತಾಲೊ, ಫಾದರ್ ಹೋಶಾನ್ 

ಜು ee 0 ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ. ನಮಷ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ. 

ನಂಯ್ಚೆ ೦ ಉದಾಕ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ಂಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಬಳಾನ್ ವಾಳ್ಯಾ ವಾರ್ಯಾನ್ 

ನಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲಾರಾಂ ಉಠಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ, ಫಾದರ್ ಜಃ ಶಾಚ್ಯಾ 

ಉತ್ರಾಂನಿ a, ನ್ಶಾ ಚೈ ಮತಿಂತ್ ಗೂಂಡ್ "ಚಿಂತ್ನಾ ಚಿಂ sic i. ೦, 

“ಕೋಲಾ ನ್ ಕೊಮ್ಮುನಿಸ್ಟಾ wo, ಆಕರ್ಷಕ್ ಸಂಗಿ: ಮಾತ್) 
ದೆಖ್ಲ್ಯಾತ್, ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಬುಡ್ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಫಾದರ್ ಹೋಶಾನ್ 
ಉಲವ್ಗೆಂ ಮುಂದರ್ನಿಲೆಂ; “ಪುಣ್ ತಾಚೆ ಊಣ್ ದೆಖೊಂಕ್ ನಾತ್. 

ಕೊಮುನಿಸಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮೆಣಾಚಿ ವಾತ್ ಕಿತ್ಲಿ ತಿ ಸುಂಗಾರಾಯ್ಲ್ಯ್ಯಾ ತರಿ, 
ಳ್ರ್ರಾ ಮಣ್. ಸಗ್ಗ ೦ ಕಡೊನ್ ತಿಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ತಿ ಹೊಗ್ಗಾ ಯೆ ಲಿ. 

ತೆದ್ನಾ ಕೋಲಾ ಚೆ Boe GUNG SG. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಕಷ, > O88 of 
ತಮಿ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ 

0 ಕರ್ತವ್ಕ್ ನಹಿಂಗೀ ಹ್ಯಾ ತಾಚಿ ವೊಳಕ್ ಕಷ್ಟಾಂ 
wing ತರಿ, ಹೆರಾಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್. ಮ್ಹಜೊ ಮಾಯ್- ದೇಶ್ 
ಸಾಂಡುನ್, ಕಾಮ್ಲಾರಾಚ್ಯಾ ವೇಸಾರ್ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆ OF ಘಾಲುನ್ ಸಯ್ಮ್ 

ಸಾ 
ಹ 

oO 

ಗುಪ್ತಿಂ ಹ್ಯಾ ಕೊಮ್ಕುನಿಸ್ಟ್ ರಸ್ಸಿ ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ © ನಹಿಂಗೀ ?” 

ಫಾದರ್ ಹೋಶಾಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಹಾ ್ ಯನ್ಸಾಚ್ಕೆ ಮತಿಂತ್ ತುಫಾನ್ 
ಉಠಯ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ಗೂಂಡ್ ಪರಿಣಾಮ್ಯಿಾ ಕೆಲೊ. 
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“ಕೋಲ್ಡಾ ಕ್ ಖರ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ಜಾಂತ್ ಹಾಂವ್ 

ಜಿಕಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಚಿಂತಾತ್ಗೀ ಫಾದರ್ ?” ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

“ತಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ದೊಗೀ ಜಣ್ ಮಾಗ್ಕಾಂ. ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ 

ತರ್ ತೊ ಭಾವಾರ್ಥಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೊಚ್.” 

ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಾಟಿ ವಚುಂಕ್ ಉಶ್ಲೊ. ಪುಣ್ ವೆಚ್ಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಫಾದರ್ 

ಹೋಶಾಕಡೆ ತಾಣೆ ಮುಖ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕೆಲೆಂ: ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಂಯ್ 

ದೆಗೆಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮಾಟ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ದೀಸ್ ರಾವೊಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್ಚ್ ಸಾಧ್ಯ್ 

ನಾಸ್ಲೆಂ. 

“ಕೋಲ್ಡಾ ಚಿ ಆನಿ ಶಿಪುಯಾಂಚಿ ಚಿತ್ಕಾ-ದೀಷ್ಟ್ ಚುಕಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ 

ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಫಾಲ್ಕಾಂ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ 

ಫಾದರ್,” ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್; “ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಮ್ಲ ಣಾ ಸರ್ ಹ್ಯಾ 

ಮಾಟ್ಕಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ತುಮಿ ಸಕ್ಕ್ಯಾತ್ಗೀ?” 

“ತ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಫಿಕಿರ್ ಕರಿನಾಕಾ ಹ್ಯಾನ್ಸ್. ತುಂ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಗ್ರು 

ತ್ಕಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್.” 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆತಾಂ 

“ತರ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಫಾಲ್ಕಾಂ ಖಾಣಾ ಸಂಗಿಂ ವಸ 

ಹಾಡ್ತಾಂ, ಕಿತ್ಕಾಕ್ ತುಮ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ Bo, ಮಾಟ್ಗಾಂತ್ಲಾ ಮಾತ್ಮೆವರ್ವಿಂ 
ಫಿ ಚ ಶಿ 5 ಉರಿ ಶಿ 

ಮ್ಹೆ ಳ್ಳಾಂ. ತ್ಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಚೊ ರುರ ಎದೊಳ್ಚ್ ಚಿಕೆ ನಿವ್ಲಾ ತರ್, ತುಮ್ಕಾಂ 

ಫಾಲ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಯೆತ್.” 

“ಜಾಯ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್. ತುಜ್ಯ ದಯಾಳಾಯೆಕ್ ದೇವ್ ತುಕಾ ಇನಾಮ್ 

'ದೀಂವ್,? 

ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಾದ್ರಿ ಚೊ ಹಾತ್ ಹಾಲವ್ನ್ ನಂಯ್ ದೆಂವ್ಲ್ಲಾ 
ಗು a ಇ ಉರಿ 

ಪಾಳಾಂಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್ ಪರ್ತುನ್ ಥಂಡ್ ನಂಯ್ ದೆಂವ್ಲೊ. “ಫಾಲ್ಕಾಂ 

ಸಾಂಜೆರ್ ಪರತ್ ಮೆಳ್ಕಾಂ ಫಾದರ್!” ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ನಂಯ್ 

ದೆಗೆನ್ ರಾಪ್ಲಾ,  ಪಾದ್ರಿಕ್ ತಾಣೆ ಆದೇವ್, ಮಾಗೊ. 
ಕಿ 9 ಣು ೧ 

“ಖರೆಂಚ್ ಏಕ್ ದಯಾಳ್ ಕಾಳಿಜ್!” ಉಪ್ಯೆಮ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ವೆಚ್ಯಾ 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಫಾದರ್ ಹೋಶ್ Pay Avo ಆನಿ ಮಾಟ್ಕಾಕ್ ಪಾಟಿಂ 

PION. 
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ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಿಂವಾನ್ SOB, ನ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ ಫಾಂತ್ಯಾಚಿ 

ತೀನ್ = ೦. ಘರಾಜೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ರೆಂಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ 0! ಘರಾಂತೊ 

ಸಾಮಾನ್ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡೊ ಆಂಗ್ಲಾಂತ್ ಸರ್ಯ ಪಡ್ಲ್ಲೊ 

ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಬಾಪಾಯ್ಬಾ ಗ "ಕುಡಾಕ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಯಾಂಚ್ಛಾ 

ತೆಮೆಟ್ಯಾಂನಿ ತೊ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲೊ. ಬಾಪಾಯ್ದಿ ನೀದ್ ಪಾಡ್ ಕರುಂ 

ತಾಕಾ Ae ನಾಸ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಚಡಂವ್ಕ್ 32, ಳ್ಳೆಬ 

ತಾಚೊ ಮೊಗಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಥಂಯ್ ನಾಸ್ಲ್ಲೊ! ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ 

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಸೊದ್ನಾಂ ಕೆಲಿ. ಪುಣ್ ವೃರ್ಥ್! ತಾಚೊ 

ತಾಕಾ HAW Dd. ಚಿಂತೆಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ತಾಣೆ 

ಪ್ಲೆ ಖಾಟೈರ್ ತೊ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊ. 

ಸವೊ ಅವಸ್ವರ್ 

Jo ಉರ್ಲ್ಲಿಂ ತೀನ್ ವೊರಾಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ 
ಕರ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾನ್ಸಾ ಕ್ ದೊಳ್ಳಾಕ್ ದೊಳೊ 

ಲಾಗೊಂಕ್ ನಾ, ದಣ್ಸಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಸುಶೆಗ್ ಲಾಭ್ಲೊನಾ. "ಆಪ್ಲೊ ' 
ಬಾಪುಯ್ ಖಂಯ್ Png ತಾಕಾ ಖಂಯ್ ವ್ಲೆಲಾ, ಮ್ಹಳ್ಳೆ 0 ಕಳಿತ್: 
ಇಯ್ನಾ ಸ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ಮತ್ ಕಳ್ಳ ಳ್ಳಿ. ಸುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಹಾನಿ ತಾಚ್ಯಾ 

ಕುಡಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಸ್ ಭರ್ತಾನಾ “ಠೂ ಉಶ್ಲೊ ಆನಿ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗಡ್ಡ್ | 
ಬಾಯಿ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಪಳೆಲೆಂ. ತಕ್ಲಿಕ್ ಎಕಾ ಧೊವ್ಯಾಚ್ 
ವಸ್ತ್ರಾಚೊ ಶೀರ್ ರೆವಾ ೦ ಯಿಲ್ಲ ಏಕ್ ಚಲೊ ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ 

ಸರ್ಶಿನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ತಾಣೆ ದೆಖ್ಲೊ. 
“ಪೆಟ್ಟಿ!” 

ಪೆಟ್ಟಿನ ಲಾಗಿಂ ಸರೊನ್ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆಚಿ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ 
ಭೊಂವ್ನಾಯ್ಲಿ. ಕೊಣ್ಯೂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಚ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ. 

“ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ತುಂ ಖಂಯ್ "ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಯ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್? ತುಜೆಂ 
ತೊಂಡ್ ಕಿತೆಂ ಸುಸ್ಮಡಿತ್ ಜಾಲಾಂ?” 
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; ಪುಣ್ ಪೆಟ್ಟಿಚಿಂ ಸವಾಲ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ ನಾ. ತೊ 

ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ ವಿಷ್ಕಾಂತ್ ಚಿಂತಾಲೊ. 

“ತುಂ ಬರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಯ್ಲೊಯ ಪೆಟ್ಟಿ,” ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 
“ಆನ್ ಘರಾ ದಿಸಾನಾ. Sows, ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣಿ ತುಂ 

ಜಾಣಾಂಯ್ ?” 

“ತಾಕಾ ತಾಣಿಂ BOD ಹ್ಯಾನ್ಸ್,” ಪೆಟ್ಟಿನ ನರ್ಗೊನ್ ಜಾಪ್ದಿಲಿ. 
“ವ್ಹೆ ಲಾ!” ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ ಮಾತ್ಕಾರ್ ಮಳಾಭ್ ಕೊಸ್ಫೊನ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಕಾ 

ಬರಿ ಭೊಗ್ಗೆಂ. ಖಂಯ್ ಪ್ಲೆ ಲಾ ಸಾಂಗ್ ಪೆಟ್ಟಿ, ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಯ್ಲಾಕ್?” 

“ತೆ ಶಹರಾಕ್ ಎದೊಳ್ ವೆಚುಂಕ್ ನಾಂತ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್. ತೆ ಹೈಜ್ 

ಹಳ್ಳೆ ಜ್ಕಾ ವಿದ್ಯಾಸಾಲಾಂತ್ ಮರುಖಾ ಮಾರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತುಜ್ಕಾ ಆನಾಕ್ 

ವಿದ್ಯಾಸಾಲಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕುಡಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಫಿಚಾರ್ ಕೆಲಾ.” 

“ತರ್ ಹಾಂವ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಲಾಕ್ ಆತಾಂಚ್ ವೆತಾಂ ಪೆಟ್ಟಿ. ತ್ಕಾ ಅಧಿ 

ಕಾರಿಂ ಲಾಗಿಂ ಮ್ಜಾ ಕಾ ಉಲಯ್ತಾ Goo,” 

“ಥಂಯ್ ವೆಚ್ಮಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಂವೆಂ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತುನ್ 

ಪಳೆಂವ್ಚೆ 0 ಬರೆಂ ಹ್ಯಾನ್ಸ್,” ಪೆಟ್ಟಿನ wong, ದಿಲಿ. 

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹ ಳಂಯ್ 2” ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚಿ ಆತುರಾಯ್ ಇಡ್ಲಿ. 

“ಕಾಲ್ಚ್ ತುಂ ಖಂಯ್ ಗೆಲಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ವಿಚಾರ್ತಾಲೆ, 

ತುಜ್ಕಾ ಆನಾನ್ ಆಪುಣ್ ನೆಣಾಂ ಮ ಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ತರಿ, ತುಂ ಖಂಯ್ 

ಗೆಲಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಹಾಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.” 

“ದೆಕುನ್ ?? 

“ದೆಕುನ್ ತುಂ ಥಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾಯೂ ತೆ ಫಿಚಾರ್ ಕರ್ತೆಲೆ!” 

ಪೆಟ್ಟಿನ್ ತಗ್ಗಾಲ್ಲಾ  ತೌಳ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. 

“ಕರುಂದಿತ್,” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಧಯ್ರಾನ್; “ಪುಣ್ ಆನಾಕ್ 
ತಾಣಿಂ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ತಾಚ್ಯೆ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಾಕಾ ಕಷ್ಟ್ 

ಮೆಳ್ಚೆ ಮ್ಹಜಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ . ದೆಕುನ್ ಅವಶ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ 

ವೆತಾಂ. ಪುಣ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಕಾಮಾಂ ಆಸಾ 

DD, ಕಾ ಚಿಕೆ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಮಿ ಪೆಟ್ಟಿ ?” 
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ಪೆಟ್ಟಿ ಖುಶೇನ್ ಒಪ್ಲೊ. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಘೊಡ್ಕಾಂಕ್ ಬಾಂಧ್ಲ್ಲಾ ಕಡೆ 

ಗೆಲೊ. ತೈ ಸಾಂಜೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಪಾಶಿಂ ತೆ GA. ತಾಂಕಾಂ ಖಾಂವ್ಕ್ 

ಘಾಲ್ತಚ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ಆಪುಣ್ ಕೆದ್ನಾಂಯೂ ಸವಾರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಚ್ಕೆ 

ಪಾಟಿರ್ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಉದ್ವೇ ಗಾನ್ ಹಾತ್ woo. “goose |” 
ತೊ ಉದ್ದಾ ರ್ಲೊ: “ತುಜೆರ್ ಸವಾರಿ ಕರ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ BI, ಕಾ ಆನಿ ಆಸಾ 

ತ್ಗೀ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ.” ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಲಾಚ್ಯೆ ಕುಸಿನ್ 
ತಾಣಿಂ ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. 

ಪೆಟ್ಟಿಕ್ ಸುಮಾರ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವವ್ನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಲಾಚಿಂ 

ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಲೊ. ಸೊಪ್ಯಾಚ್ಯೆ ದಾವ್ಯೆ ಕುಸಿಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಚ್ಕಾ ದಾರಾಕ್ 

ಇಣೆ ಠೊಕ್ಲೆಂ. “ಭಿತರ್ ಯೆ” ಎಕಾ ಕರ್ಕಸ್ ತಾಳ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಪ್ 

ಆಯ್ಲಿ. 

ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾಗಿಲ್ ಲೊಟುನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ. ಮೆಜಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ 
ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಕೊಮುನಿಸ್ತ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಗ್ರೆಟಿಚೊ ಧುಂವರ್ 
ಸೊಡುನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಸಮವಸ್ಟ್ರ್ oF ಸ್ಲ್ಲೆ ಹೆರ್ ತೇಗ್ ಜಣ್ ತಾಚ್ಯಾ 

ಭೊಂವಾರಿ ಉಭೆ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ BIS cvs ತಾಣಿಂ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ 

ಹಾಸೂ ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚ್ಕಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ಚ್ ತೆ ರಾಕ್ತಾಲೆ?! 
ಧಯ್ರಾನ್ ಏಕ್ ಮೆಟ್ ಮುಖಾರ್ ಕಾಡುನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಮುಖಾರ್ ಉಭೊ ಜಾಲೊ. 

“ಮ್ಹೆ ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಿ ತಾಯ್?” ಅಧಿಕಾರಿಚೊ ತಾಳೊ 
ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿತ್ ಜಾಲೊ, ತಾಚ್ಕಾ ವೊಟಾಂಚೆರ್ ಖೊವ 
ಯಿಲ್ಲಿ ಸಿಗೈಟ್ ಎಕಾ ಕೊನ್ಸ್ಯು ಥಾವ್ನ್ ಆನೈಕಾ ಕೊನ್ಸ್ಯಾಕ್ ವರ್ಗ್ ಜಾಲಿ. 

ed ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಿಸ್ಸೆ ಟರ್,” ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ 
ವೊಳಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. "ಕಾಲ್ ಮ್ಲಜ್ಮಾ ಆನಾಕ್ ತುಮಿ ಕೆದ್ ಕರ್ನ್ ಇ ಹಾ ao ಶಿ ಲ 
ಐಲಾ.... 
ಲು 

ಕಾಲ್ ತುಜ್ಕಾ ಆನಾಕ್ ಕೈದ್ ಕೆಲಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ಆಮಿ ತುಕಾ 
ಕೈೆದ್ ಕರ್ತಾಂವ್.” ಲ 

ಅಧಿಕಾರಿಚಿ ಮೂಠ್ ಮೆಜಾರ್ ಅಂರ್ಧಾತಾನಾ ಮೆಜ್ ಹಾಲೆ 0 
೧೧ ಕಾ 

ತರಿ, ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚಿ ಆಸ್ಲಿ ಹಾಲ್ಲಿ ನಾ. 
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“ತಸೆಂ ತಾಕಾ ಕೈದ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ?” ತಾಣೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ 

ತಾಳ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ale ಆಖೇರ್ ಕೆಲೆಂ. 

ರತ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾ ಹೊ ಪಲೊ!” ಅಧಿಕಾರಿ 

ಕಿಡ್ಕಿಡ್ಲೊ. ಸರ್ಶಿನ್ ರಾವ್ಲ್ಲೆ ಶಿಪಾಯ್ ಪಿಸಾಂಟ್ ಥರಾನ್ ಹಾಸ್ಲೆ. 

“ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ ಆನಾನ್ BAW ಚೂಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ” ತಾಂಚ್ಯಾ 

ಹಾಸ್ಕಾಚಿ ಪರ್ವಾ ನಾಸ್ಲೆಬರಿ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮ್ಹ ಣಾಲೊ. 

“ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ?” ಅಧಿಕಾರಿಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ 

ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲೆಂ. “ತೊ ಏಕ್ ದೇಶ್-ದ್ರೊಹಿ!” 

“ವಾ, ತೊ ಏಕ್ ಜರ್ಮನ್!” 

| ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚ್ಯೆ ಆವೇಶ್ ಭರಿತ್ ಜಾಪಿಕ್ ತಕ್ಷ ಹ್ ಪಾಟಿಂ ಜಾಪ್ 

ದಿಂವ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಗಿನ್ಯಾನಾಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ 

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚಿಡಾಯ್ತಾಶೆಂ ಭೊಗ್ಗೆಂ ತಾಕಾ, 

“ವ್ಹಯ್ ತೊ ಏಕ್ ಜರ್ಮನ್”ಥಿಂಪಿ ಗಿಳುನ್ ತೊ ಮ್ಲ ಣಾಲೊ; 

“ಏಕ್ ಜರ್ಮನ್ ಆನಿ ಪಾದ್ರಿಂಚೊ ಗುಲಾಮ್! ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ 

ವರ್ಸಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ದೆವೆಂ ಆಸ್ಚೆ 0 ತಾಣೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಜಾ ತ 

ಖಬರ್ ಆಸಾ.” 

“ಅಖಂಡ್ ಫಟ್!” ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಗರಮ್ ಜಾಲೊ. “ತಾ ಕಾ ಕೈದ್ 

ಕರುಂಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಸಲೆಂಯೂ ಕಾರಣ್ ತುಮ್ಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. 

ದೆಕುನ್ ಹಿ ಫಟ್ ತುಮಿ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಮೃ > td, ಅನಾನ್ ಸರ್ಕಾ 

ಚೆಂ ದೆವೆಂ ಕೆದಾಳಾಚ್ ಬಾಕಿ ದವರ್ಲೆ ನಾ. ಕಾನೂನಾ ಪ್ರಮಾಣೆ 

ವರ್ಸಾಚಿ ಸಗ್ಳಿ ವೊರ್ವಿ ತೊ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಂ ಹುಜಿರ್ ದವರ್ತಾ.” 

ಕೊಮುನಿಸ್ತ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುಳ್ಳು ಳೊನ್ ಕದೆಲಾವಯ್ಲೊ NL . 

ಎದೊಳ್ ಕೊಣೆಂಚ್ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಜಿನ್ನಾ ರ್ ಪಾಟಿಂ ಜಾಪಿ ದೀಂವ್, ನಾಸ್ಸ್ಯೊ 

ಕದೆಲ್ ಪಾಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಲೊಟುನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ ಬೊಟ್ ಜೊಕುನ್ ತೊ 

ಮ್ಹಣ ಣಾಲೊಃ 

“ತುಜೆ ಆನಿ ತುಜ್ಕಾ ಆನಾಚೆ ದೀಸ್ ಸ ೦ಸಾರಾಂತ್ ಆಜ್ ಚ್ ಕಾಬಾರ್ 

ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್. ಆಜ್ಚ್ patos, ಏಕ್ ಹುನೊನಿ ಗುಳೊ 

ತುಜ್ಯಾ ಆನಾಜ್ಯಾ ಹರ್ಧ್ಯಾಂತ್ On, Go. ಪುಣ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ತೊ 
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ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಲೊ ಕಾವ್ಫೊ ಮೆಳಾಜಾಯ ! ರಾಷ್ಟ್ರಾಚೆ: ಕಾನೂನ್ 

ಮಸ್ತುನ್ ವೇಸ್ ಬದ್ದು ನ್ op ಆಯಿಲ್ಲೊ ತೊ ಘಾತ್ಯಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳಾ 

ಜಾಯಿಚ್. ಆನಿ ಹೈ ಪಾವ್ಟಿ ತೊ ಆಮ್ಚೈ ದಾವ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟೊನ್ 

ವೆಚೊ ನಾ!” 

“ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಾ ಆನಾನ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ದೆವೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ 

ಗಜಾಲ್ ಫಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.” ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಧಯ್ರ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

ಅಧಿಕಾರಿ ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಸಳಾಕಡೆ ಬಳ್ 

ಸಜಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ ಜಾಯ್ತಾಯ್. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆ ಹುಸ 

ನಟನ್ ಕೆಲೆಂ. 

“ತುಜ್ಯಾ ಆನಾನ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ದೆವೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಮ್ಲೆಣ್ ಹಾಂವೆಂ. 

ಭೆಷ್ಟೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾ!” ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ. “ತುಜ್ಯಾ ಧಯ್ರಾಚಿ ಹಾಂವೆಂ 
ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ ತಿತ್ಲಿಜ್. ತೆಂ ಮೊರೊಂ. ತೊ ಪಾದ್ರಿ ಖಂಯ್ ಲಿಪ್ಲಾ 
ಮ್ಲ ಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ಮೂ?” 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚೆ ವೋಂಟ್ ಹಾಲೊಂಕ್ನಾಂತ್. 

*ತುಮ್ಲೆರ್ ಆಜ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತೊ ಪಾದ್ರಿ ಖಂಯ್ 
ಲಿಪ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಆನಿ ತುಜಾ ಆನಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ, ಹೆಂ ಸತ್ಮೂ?" 

ಅಧಿಕಾರಿನ್ ತಾಳೊ ಉಭಾರ್ಲೊ, 

ನಾ, ಮ್ಹಜೊ ಆನ್ ತ್ಕಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ನೆಣಾ, 

“ಬರೆಂ, ತುಜೊ ಆನ್ ತ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ನೆಣಾಂಚ್ ಮ್ಜ ಣ್ 
ಚಿಂತ್ಕಾಂ,” ಅಧಿಕಾರಿಚೊ ತಾಳೊ ಮೊವಾಳ್ ಜಾಲೊ. “ಪುಣ್ ತುಂ 
MER oSePat ವಾ ಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ. ತುಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಣಾಂಯೆ್.” 

ಹ್ಮಾನ್ಸ್ 'ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ: "ಫಟ್ ಮಾರ್ಚಿ ಬರಿ ನಹಿಂ; ಪುಣ್ 
ಘಾಟ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೊ ತಾಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಆಸ್ತಾಂ, ತಾಣೆ ಆಪುಣ್ ನೆಣಾ 
ಮ್ಲ ಳ್ಕಾರ್ ಫಟ್ ಕಶಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ? ತರಿ ನೆಣಾ ಮ್ಜ ಣೊನ್ PIO, To, 
ಕಿತ್ಕಾ ಕ್ ತಾಕಾ ತೆ ಪಾ S038 ನಾಂತ್, ತ್ಕಾ. ಶಿವಾಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 
ತೊಂಡಾಂತ್ಲೊ ಘುಟ್ ಭಾಯ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕೊಮುನಿಸ್ತ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಕ್ಲಿ 
ಸಗ್ಳಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ Food. ಪಾದ್ರಿಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಖಂಯ್ 
ಲಿಪಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜೀವ್ ಗೆಲ್ಕಾ Of Ove ಸಾ ೦ಗ್ಗೊ ನಾ! ಪುಣ್ 



41 

- ತಿ ಸಂಗತ್ ಆಪುಣ್ ಜಾಣಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾ ೦ಗ್ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಾಚಿ ಚೂಕ್ 

ಜಾಯ್ಕ್ಗೀ? ನೆಣಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆನಾಹುತಾಂ 

ಘಡ್ತಿತ್ |' ಮತಿಂತ್ಲ್ಯೆ ಘುಸ್ಪಡೆಂತ್ ತರಿ ತಾಕಾ ಆತಾಂ ಏಕ್ ಉಪಾವ್ 

| ರುಳ್ಳಾಲೊ! 

“3, ಯ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ” ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ತಗ್ಗಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ 

ಮ್ಹ ಣಾಲೊ. 

“ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್! ಬರೊ ಭುರ್ಗೊ!” ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾರ್ 

ಬಾಗಾಲೊ. ತಾಣೆಂ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಚ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೊಡ್ಕಾಚೊ ವಾಸ್ 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾ ಚ್ಕಾ ನಾಕಾಕ್ ಮಾರ್ಲೊ. 

“ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ಮ್ಲ ಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮ್ಹಾ ಕಾ ವರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ 

ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ!” ತಾಣೆ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪೆಟವ್ನ್ ವೊಂಟಾಂಕ್ 

ಖೊವಯ್ಲಿ. ಜಯ್ತಾಚೊ ಆಂಬುರ್ಕೊ ಹಾಸೊ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾರ್ 

ಖೆಳ್ಳೂ. 

“ಆತಾಂ ತುಜೆಂ ser, ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಸಾಂಗಾ 

ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ನಾಮೂ?” ತಾಣೆ ಹಾಸೊನ್ಂಚ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

2 (| ಹ್ಲಾನಾಕ್ ಸಾಂಗಾಜಾಯ್ ಮಣ್ ನಾಸೆ ೦. ಅಧಿಕಾರಿಚಿ ಹಿಕ 
ಶಿ co to) & 

ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ರುಳ್ಳಾಲ್ಲಿ. ತೊ ಪೊಗೊಚ್' ರಾವ್ಲೊ. 

ಆತಾಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತುಜೆರಜ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸಾ,” ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಸ್ಲೊ. 

“ಫಕತ್ ತೊ ಪಾದ್ರಿ ಖಂಯ್ ಲಿಪ್ಲಾ ಮಣ್ ತುಂವೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ 
pS) 3 ರಿ 

ತುಜ್ಯಾ SHS ಘೆವ್ನ್ ತುಂವೆಂ ಆತಾಂಚ್ ಘರಾ ವಚ್ಕೆತ್ |” 

“ತಿ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ನಾ!” ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ. 

“ತುಜಿ ಮರ್ಜಿ!” ರಸ್ಸಿಯನಾನ' ಬೆಫಿಕಿರೆನ್ ಭುಜಾಂ ಹಾಲಯ್ಲಿಂ. 

“ಪುಣ್ ತುಂವೆಂ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಆನಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಫಡ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ 

ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್! ತುಜೊ ಆನ್ ವ ಪಾದ್ರಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ದೊಗೀ ಏಕ್ಚ್. 

ದೊಗಾಂ ಪಯ್ಲಿ, ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಷ್ನೂಜಾಯ್ ಪಡೆಲೆಂ!” 
fo] ಶಿ ಬ pd) 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ವರ್ಣಾಂತರ್ ಜಾಲೆಂ. ತೊ ರಸ್ಸಿಯನ್, 

ಮಾಜ್ರಾನ್ ಉಂದ್ರಾಕ್ ಖೆಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ತಾಕಾ ಚಾಳೆಯ್ತಾಲೊ! ತಾಚ್ಯಾ 

6 
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| 

ಸ್ಟ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚೆರ್ ದಾವ್ಲಿ ಮಾರ್ಯಾಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಗೆಂ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕ್. 

ಪುಣ್ ಬಳ್ಳೆ os? ಶಿಪಾಯಾಂಕಡೆ ತೊ ಕಸೊ ರಬುಜ್ತಲೊ? 

“ಘಳಾಯು ಕರಿನಾಕಾ, ವೆಗಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಸಾಂಗ್,” ಅಧಿಕಾರಿನ್ 

ಜಾಗಯ್ಲೆಂ. “ಕೊಣ್ ತುಕಾ ಚಡ್ ಮೊಗಾಚೊ, ತೊ ಪಾದ್ರಿ ವ ತುಜೊ 
ಬಾಪುಯ್?” 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ಚೆ 0 ಮ್ಲ ಣ್ ಸುಸ್ತಾಲೆಂನಾ. ಫಾದರ್ ಹೋಶ್ 

ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ಬಾಪುಯ್- -ದೊಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮರಾ ಅನಿ ತೆಂ 

ತೀರ್ಪ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ಂಚ್ ಗಳಾಗಿ 7 

ಹ ಹಾಂವ್ ಘಾತ್ ಕರಿಸೊನಾ!” ತೊ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ. “ಅಧಿಕಾರಿ 

ಸಾಯ್ಬಾ. ಖೈಂಚಾಯ್ ನಿರ್ಣಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಜಾ ಕಾ ಆನಾಕ್ 

ಭೆಟಾಜಾಯ್ !” 

“ಹೊಶ್!” ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಸ್ಲೊ. “ತುಂ ತೆಂ ವಿಚಾರ್ತಲೊಯ್ 

ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ. ತುಂವೆಂ ಆತಾಂಚ್ 

ಜ್ಯಾ ಆನಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ ತ್.” 

ಹ್ಮಾನ್ಸಾಕ್ at ಆಸ್ಲ್ಲೆಂಯೂ ತೆಂಚ್! ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕಡೆ 

ಲೋಚನ್ ವಿಚಾರ್ಚಿ ತಾಚಿ ಮಾಂಡ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. casero ಜಿಕ್ಲೊಂ 
> FO, ಹೆಮ್ಮ್ಯಾನ್ ಮುಖಾರ್ ವೆ ವೆಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಸವೆಂ ತಾಣೆಂ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ 

5 ದವರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾ ತೆವ್ಕಿ ಜ್ ಮೆಟಾಂ BoA oO. 

GL 

G ನ 

ot El 

ಕರು a 
Pasig 

ವಿದ್ಯಾಸಾಲಾಚಿ ಪರ್ನಿ ಸಾಹೆ3* ದಾಸ್ತಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ Geir ಪಂದ್ಲ್ಯಾ 
ಎಕಾ ಕುಡಾ ತ್ ಹ್ಯಾನ್ಸುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಫಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ವಿದ್ಯಾ 
ಸಾಲಾಂತ್ ಬಂದಿಖಾನ್ಯಾಬರಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಕೂಡ್ ತೆಂ ಏಕ್ಚ್. ಕೂಡಾಚಿ 
ವಿಶೇಷತಾ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸೆ ಪ್ಲ-ತ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಥೊಡೆಂಚ್ ವಾರೆಂ ಆನಿ 
ಇಜಾ ಡ್ ವ ಬ್ ಕ್ಸ್ ಅ ಉ ಆಸುಂಕ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ಲೊ. ಆದ್ಲೈ ಸಾಂಜೆರ್ ಥಾವ ಕ ಅನ್- 
ಉದಾಕ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಬಂದಿಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲಾ , ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಚಿಂತುನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ 
ದು:ಖ್ ಆಯ್ಲೆ 0. 
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“ತುಜ್ಕಾ ಬಾಪಾಯ್ದೆ ೦ ಸುಖ್ ತುಜ್ಕಾ ನಿರ್ಣಯಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ 

ಆಸಾ,” ಅಧಿಕಾರಿ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ತುಕಾ ಹಾಂವ್ 

ಪಂದ್ರಾ ನಿಮಿಷಾಂಚೊ ವೇಳ್ ದಿತಾಂ. ತುಜ್ಯಾ ಆನಾಚಿ ಆಲೋಚೆನ್ 

ವಿಚಾರುನ್ ಬರೊ ನಿರ್ಣಯ್ ಕರ್.” 

ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ಮೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಕುಡಾಂತ್ ಥೊಡೊ 

ಉಜ್ವಾಡ್ ಚರ್ಲೊ, ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವ್ರಚ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಬಾಗಿಲ್ 

ಇಂಪುನ್ ಬೀಗ್ ದಾಂಬ್ಲೆಂ. 

“ಅನಾ!” Bd, Wa, ಚೊ ತಾಳೊ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ 

ಬಾಪಾಯ್ದಾ  ಹ್ಯಾತಾಂಕ್ ಆಜ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಕ್ಳಿ ಅರ್ನಾಲ್ಲ್ಯೊ. 

“ತುಕಾಯೂ ಹಿಚ್ ಗತ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಿಗೀ ಪುತಾ!” ಬಾಪಾಯ್ಡಾ j 

ದೊಳ್ಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದು:ಖಾಂ ಪಾಜಾರ್ಲಿಂ. 

“ನಾ ಆನಾ,” ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದು:ಖಾಂ ಪುಸುನ್ ಮ್ಹ ಣಾಲೊ, “ಸಗೈೆಂ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾನ್ ತುಕಾ 

ಸೊಡಂವ್ಕ್ಯೂ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ತಾಂ.” 

“ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡಂವ್ಚೆಂ! ತೆಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಸ್ವಪಾಣ್ ಪುತಾ. 

ಬಹುಶ: ಹೈ ಬಂದಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ದೊಗ್ಯೂ ಪಾಟಿಂ ಪೆಜೆನಾಂವ್.” 

“ನಾ ಅನಾ, ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನೊ ಪಾಟಿಂ ವಚುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ 

ಆಸಾ,” ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ಹಾತ್ PAS, “ಪುಣ್ ತೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ಚಾ ಯ್ 

ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಕರುಕ್ ಆಸಾ-ಕಾಮ್ 

ಸಲಿಸ್ ಪುಣ್ ಮಾರೆಕಾರ್! ಫಾದರ್ ಹೋಶ್ ಖಂಯ್ ಲಿಪ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ 

ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಇಶ್ಯಾರೊ ದಿಲ್ಕಾರ್ ಪುರೊ ಖಂಯ್!” 

ಎಕಾ ನಿಮಿಷಾಕ್ ದೊಗ್ಯೂ ಮೌನ್ ಜಾಲೆ. ವಯ) ಸೊಪ್ಯಾರ್ 

ಮೆಟಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. 

“ಪಾದ್ರಿ ಖಂಯ್ ಲಿಪ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಇಶ್ಯಾರೊ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭ್ತಾ ಖಂಯ್ ಗೀ?!” ಬಾಪುಯ್ ಖಂತಿಷ್ಟ್ ತಾಳ್ಕಾನ್ 

ಉಲಯ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ಜ್ಗೀ ತುಕಾ ತಾಣಿಂ ಹಾಂಗಾ ಧಾಡ್ಲಾ? ಹಿಕ್ಕತೆಂತ್ 

ಹುಶಾರ್ ಆಸಾತ್ ತೆ!” 

“ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಆನಾ?'' ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 
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“ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಾಯ್?’ ಜರ್ಮನ್ ರೈತ್ ನೀಟ್ ಬಸ್ಲೊ. “ಕಿತೆಂ 

ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್; ತುಂವೆಂ ತುಜೆಂ ಕತ ೯ವ್ಯ್ 

ಕರಿಜಾಯ್! ೩ 

“ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಆನಾ. ಪುಣ್ ತಾಣಿಂ ವಿಚಾರ್ಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗಾನಾ 

ಇಲ್ಕಾರ್ ತುಕಾ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಿವಂತ್ ಸೊಡ್ಡೆ ನಾಂತ್!» 7 

ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ ಪುತಾ! ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಜೆಣೈಚಿಂ ಲಗ್ಬಗ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ 

ಸಂಪ್ಲಿಂ. ಏಕ್ ದಾ-ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆ, ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಪುಣ್ 

ಫಾದರ್ ಹೋಶಾಬೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಾಂ ಮಾತ್ರ್. ತಾಚೆಂ 

ಮಿಸಾಂವ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯೆ ಗಡಿ 

ಭಾಯ್ ವಚುಂಕ್ ತೊ ತುಕಾ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಲೊ. ತುಂ ಬಠ್ಕಾ ಥರಾನ್ 

ಗಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಸಂತೊಸಾನ್ 

ಮರಾನ್.?' a 

“ತುಂವೆಂ ಮರೊಂಕ್ ನಜೊ ಆನಾ,'` ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳ್ಗೆ G0 ರಡ್ಲೊ. 
“ತುಂವೆಂ ಮರುನ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಂಚ್ಚೆಂ 53, 0089, ಫಾಯ್ಚಾಕ್ ಕಿಲ 

“ಪುತಾ, ತುಜಿ ಆವಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪುಣ್ 

ತುಂವೆಂ ಹೈ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಮರ್ಜೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಖ್ತೆಲ್ಕಾಂಕ್ 
ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಜೆ 0 ನಾ. ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಕೊಣೆಂಯೂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಂಚೈತ್ ಆಸ್ತಾಂ, 
ವಾಂಚೊಂಕ್ ಸಾಧನ್ ಕರ್ಚೆಂ ತುಜೆಂ ಕರ್ತವ್ A ಮ್ಲ ಣ್ Ao,” 

ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಫಾದರ್ ಹೋಶಾ ಸಂಗಿಂ ಗಡಿ 
ಭಾಯ್ ವೆಚಾಜಾಯ್ ಆನಾ!”? 

“ತೆಂ ಕಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾನ್ಸ್? ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ 
ವೆಚೆಂ ತರಿ ಕಶೆಂ?” 

“ತ್ಕಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಭಿಯೆನಾಕಾ ಆನಾ. ಹಾಂವ್ ಸಾಧನ್ ಕರ್ತಾಂ. 
ಫಾಲ್ಕಾಂ ರಾತಿ ತುಕಾ ಹಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ವ್ದ ರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ 
ಕರ್ತಾಂ. ಆಮಿ ದೊಗ್ಯೂ ಆಮ್ಚಾ ಚ ಪೂರ್ವಜಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್, 
ಜರ್ಮನಿಕ್ ಯಾ.” 

ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ವೊಣ್ತಿಕ್ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ, ವೊಣ್ತಿ ಮಧೆಂ ದೋನ್ 
ಫುಟಿಂಜ್ಯಾ ಚೌಕಾಕ್ ಪುಸುನ್ ವಚುಂಕ್ DAM ಏಕ್ ಗುರ್ತ್ ಆಸ್ಲೊ. 
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ಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ! ಕುಡಾಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ಚ್ ಜನೆಲ್ Beco, 
ತೆಂಪಾ EHO ಚೊರಾಂಚ್ಕಾ ಉಪದ್ರಾಂ ಪಾಸ್ವತ್ ಇಟೆ ಬಾಂಧುನ್ ಬಂಧ್ 

ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಉಭಾರಾಯೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಥೊಡ್ಕೆ ವಾಂವ್ಲಿನ್ 

ಪರ್ತ್ಕುನ್ ಉಗಡುಂಕ್ ಸುಲಭ್! ಭಾಯ್ ಆಂಗ್ಲಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ವೊಣತ್ 

“ಹಾಂವ್ ಫಾಲ್ಕಾಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಹತ್ಯಾರಾಂ ಹಾಡ್ತಾಂ ಆನಾ. ತುಂ 

ತಯಾರ್ ರಾವ್!” 

ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಫ್ಜಡೆಂಚ್ ಕುಡಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ 

ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಗ್ಗೆಂ ಜಾಲೆಂ. “ತರ್ ಫಾಲ್ಕಾಂ ಆನಾ,” ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಸ್ತು AD, 

ಆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. 

ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ರ ರ್ತಚ್ 

ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ತುಂವೆಂ ನಿರ್ಣಯ್ ಕೆಲೊಯ್ ಮೂ? ತೊ ಪಾದ್ರಿ ಖಂಯ್ 

ಅಸಾ ಸಾಂಗ್.” 

“ಹಾಂವೆಂ ನಿರ್ಣಯ್ ಕೆಲೊ,” ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 

“ತ್ಯಾ ನಿರ್ಣಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಜೀವ್ ಗೆಲ್ಕಾರ್ಯೂ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಹಾಂವ್ ವಿಕ್ರಿತ್ 

ಕರ್ಚೊ ನಾ!” 

“ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಆನಾನ್ ಮರಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಜಿ ಖುಶಿ!” ಅಧಿ 

ಕಾರಿ ರಾಗಾನ್ ತರಿ ಚಿಕೆ ಶಾಂತ್ಪಣಂಚ್ ಮ್ಹ ಣಾಲೊ. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಿತೆಂಚ್ 

ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ. “ತುಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಆನಾಚೊ ಮೋಗ್ ನಾಂಗೀ?” ದುಸ್ರ್ಯಾ 
ಸವಾಲಾಕ್ಯೂ ಜಾಪ್ ಮೆಳಾ ನಾಸ್ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಪ್ಲೊ. 

ತುಮ್ಚೆ ಸಕ್ಬಾಂಚೆ ದೀಸ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾ” ತೊ 

Bo GO. “ತುಮಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆ ಖಂಡಿತ್ ಸುಟ್ಟೆ ನಾಂತ್! ತುಂ, 

ತುಜೊ ಬಾಪುಯ್ ಆನಿ ತೊ ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಲೊ ಪಳ್ಕುರೊ ಕಾವ್ಳೊ! 

ತುಮ್ಚೆ ೦ ಜರ್ಮನ್ ರಗತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಹುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆತಾಂ!” 

ತಾಣೆ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ De. ಪೊಟಾಂತ್ಲೊ ದಮ್ ಖಾಲಿ 

ಜಾತಾನಾ ತೊ ಚಿಕೆ ಶಾಂತ್ ಜಾಲೊ. ರಾಗ್ ದಾಖವ್ನ್ ಯೂ ಪಾದ್ರಿ 

ಮೆಳಾನಾ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ ? 
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“ತುಕಾ ಆನಿ ಚೊವಿಸ್ ವೊರಾಂಚೊ ವೇಳ್ ದಿತಾಂ,” ತೊ ಮ್ಲ ಣಾ 

“ಎಕಾ ವರ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ಣಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ 0 ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲಿಸ್ ನಹಿಂ ಮ್ಲ 

ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಆತಾಂ ನೋವ್ ಜಾವ್ನ್ ವೀಸ್ ನಿಮಿಷಾಂ ಜಾಲಿಂ. 

ಫಾಲ್ಕಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಧಾ ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ತುಂವೆಂ ಮ್ಜಾ ಕಾ ಸಾಂಗಾಜಾಯ್... 

ನಾ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ರೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್!” 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ Sb ಹಾಲಯ್ಲಿ. 

“ಆತಾಂ ತುಂವೆಂ nes, ತ್.” ತಾಕಾ ಫರ್ಮಾಣ್ ಲಾಬ್ಲೆ ೦. ಪುಣ್ 

ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್, ಪ Ef Pon, ಆಲೋಚನ್ ಕರಿನಾಕಾ! ತುಜೆಂ 

wore ಮೆಟ್ ಪಾರೊತ್ ಜಾತಲೆಂ. ಆತಾಂ ವಚ್ ಆನಿ ಫಾಲ್ಕಾಂ ಸಕಾಳಿಂ 

ಬುದ ಸಂತ್ ಜಾಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆ.” 

ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಅಧಿಕಾರಿಚಿಂ 

ನಿಮಾಣಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂನಿ ಗುಣ್ಣುಣ್ತಾಲಿಂ! 

“ವಿಚಾರಣ್ ಏಕ್ಷಮ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ನಹಿಂಗೀ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ 2” 

ವಿದ್ಯಾಸಾಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾನ್ಸಾ ಲಾಗಿಂ ಪೆಟ್ಟಿನ್ 

ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಶಿಪಾಯಾಚೆಂ ಥಾಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ದಾವೊ 

ಪೊಲೊ ಆನಿಕಿ ಮಿರ್ಮಿರ್ತಾಲೊ. ದೆಕುನ್ ಚಡಿತ್ ಮಾರ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ 

ನಾಸ್ತಾಂ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚಿ ತನ್ನಿ ಜಾತಾನಾ ತೊ ತಿಳುಂಕ್ ವಚುಂಕ್ ನಾ! 
*"ಲಾಂಬ್ಚ್ ಸಯ್ |” ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಸಾಣೆನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. 

ಪೆಟ್ಟಿನ್ ಚಡಿತ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಯೂ ವಿಶೇಸ್ 
ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ರೊ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ 

CHS ಪ್ರಸಂಗ" ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಬುಡ್ಲ್ಲೊ. 
ಎಕ್ಕೆ ಕುಸಿನ್ ಅಧಿಕಾರಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಾನಾಂನಿ ಗುಣ್ಣು ಣ್ತಾನಾ ಆನೈಕ್ಕೆ ವಾಟೆರ್ 
ಬಾಪಾಯ್ಲಿ ೦ ಉತ್ರಾಂ ಮತಿಂತ್ ತುಫಾನ್ ಉಠಯ್ತಾಲಿಂ: “ಕಿತೆಂ ಕರಿ 
ಜಾಯ್ ಮ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ನಹಿಂಗೀ ? ತುಂವೆಂ ತುಜೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ 
ಕರಿಜಾಯ್!” 

ತೆ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೆ. ಕೋಲಾ ಚೆಂ ಘರ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೆ ೦. ತ್ಕಾ 
ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೊ ವಿಳಾಪ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. 
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“ತುಂ ವಿದ್ಯಾಸಾಲಾ ಭಿತರ್ ವೆತಾನಾ ಭಾಯ್ ಉಭೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ 

COD, ಥೊಡ್ಯಾ "ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ಶಿಪಾಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಹುವ್ಮಿನ್ 

ಆಯ್ಲಾ, ” ಪೆಟ್ಟಿ ನ್ ತಿಳ್ಳಿಲೆಂ. 

| 'ಥ್ಯಾನ್ನಾಚ್ಛ ಚುರುಕ್ ಮತಿಕ್ ತಾಂಚೊ ಮತ್ನಬ್ ಸಮ್ಮಾ ಲೊ. 

ಕೋಲ್ಡಾಚಿಂ ಮಾ-ಬಾಪ್ ರಸ್ಸಿಯನಾಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ವೋಲ್ಗಾ 

ನಂಯ್ ಭೊಂವಾರಿಂಚಾ ಜರ್ಮನಾಂ ಬರಾಬರ್ ತಿಂಯೂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್! 

ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ವೋಲ್ಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಜೆ ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ a 

ಧಂಡಳಾಂವ್ಕ್ ಸಲಿಸ್ ಆಸ್ಲೆ o! A 

“ಕೋಲ್ಟಾಚಿ ಆವರ್ಯ ರಡ್ತಾ 

"ಹಾಂವ್ ಗಜ ಇಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಜ ಣ್ ಪಳೆಘ 

ಶಿಪಾಯಾಂಚೆಂ ಭೈಂ ದಿಸಾನಾಸ್ಲೆಂ. 

ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ತೆ GOA, ನಾಂತ್! 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾ ಕ ಪಳೆಲ್ಲೊಚ್ ಕೋಲ್ಟಾ ಚ್ಕೆ ಆವಯ್ದೆ ೦ ದು:ಖ್ ಚಡ್ಲೆಂ. 

BOD, ಚೊ ಬಾಪುಯ್ ದೊಗಾಂ ಶಿಪಾಯಾಂ ಮಧೆಂ ಉಭೊ ಆಸ್ಲೊ. 

"ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾಕ್ತಾತ್?” ಕೋಲ್ಲಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ 

ಉದ್ದೇಶುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ. ?' 

"ತಯಾರ್ ಆಸಾಯ್ ತರ್ ಯಾ,” ಏಕ್ ಶಿಪಾಯ್ ಘುರ್ಮಿಲೊ. 

“ಕೊಮುನಿಸ್ಟ್ ತತ್ವಾಂಕ ವಿರೊಧ್ ರಾವ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾತ್ಕ್ಯಾ, ತುಜ್ಕಾ ದೇಶ್ 

ದ್ರೋಹಾಕ್ ತುಕಾ ಬರೊ ಬಹುಮಾನ್ ಮೆಳ್ತಲೊ! '' 

"ಅಮಿ ದೇಶ್-ದ್ರೋಹಿ ನೆಹಿಂ,” ಕೋಲ್ಟಾ ಚೈ ಅವೆಯ್ಸ್ ವಿರೋಧ್ 

ಕೆಲೊ.  “ಆಅಮಿಂಯೂ ತುಮ್ಚೆ ಬರಿಚ್ ರಸ್ಸಿಯನಾಂ. ”’ 

"«ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಯ್ ವ ಡ್ಲಿಮಾಂಯ್!” ಏಕ್ ಶಿಪಾಯ್ 

ನಂಜೆನ್ ಮ್ಹ ಣಾಲೊ, ' "ರಸ್ಸಿಯನಾಂ ಮ ಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತ್ಯಾ ಜರ್ಮನಾಂ 
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ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಲಜ್ ದಿಸಾನಾ! ತುಮಿ 

ರಸ್ಸಿಯನಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಮುನಿಸ್ಮಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ರಾವ್ಲ್ಲ್ಯಾ* ತು 

ಶಿಕ್ಪಾ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷೆಚಾಕ್ಯೂ ಚಣ್ Bese ಆಸ್ತೆಲಿ.” 

ಕೋಲ್ಟಾ ಚಿ ಆವಯ್ ಕಸಲೊಚ್ ಉಪಾವ್ ರಃ G2, Ho AD 

ಪುತಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಪಡೊನ್ ರಡಾಲಾಗ್ಲಿ. ಕೋಲ್ಟಾ ದೀಷ್ಟ್ ವಾಂ 

ಕರುನ್ ಚಲ್ತೆಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ಪುಣ್ Sowa, ಮುಖಮಳಾರ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ 

ರೂಬ್ ರೂಬ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. 

ಎಕಾ ಶಿಪಾಯಾನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬಡ್ಕೂ ೯ಚ್ಕಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಖೊಡೊೂ 

ಶಿರ್ಕಾಯ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾ ತ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಚಿಂ ಬೊ ತಾಚ್ಯೆ ಚ್ ಆಲಕ್ಷೆನ್ 

ಖಾಂಚಿಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲಿಂ ಆನಿ ದುಖ್ ಭೊಗ್ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ತಾಣೆ 

ಬರ್ಡ್ಯೂಚ್ಯೆ ಖಾಡ್ಕೆಕ್ ಏಕ್ ಮೂರ್ ಬಸಯ್ಲಿ. ಹೆಂ ate ಚ್ಯಾನ್ ಯೂ 

ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ 3 ರಿತಿನ್ 

ಚಲಂವ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ ನಾ. 

“ತಾಕಾ ಕೈದ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿವಾಯ್ ತಾಕಾ ಮಾರುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಧಿ 
ಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ!” ತೊ ರಾಗಾನ್ ಗರೊಜ್ಜೊ. ""ಶುಮ್ಚೆ 0 ಕ್ರೂರ್ 

ಪಣ್ ಮ್ಹಾ ಕಾ ಪಸಂದ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ “ಅಧಿಕಾರಿಕ್ 

ಖಂಡಿತ್ ದೂರ್ ದಿತಲೊಂ.” 

ಪುಣ್ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಕೋಲ್ಡಾಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಪರ್ವಾ ಕೆಲಿ ನಾ. ತಸೆಂ' 
ಅಪ್ರೊಬ್ ಏಕ್ ಮಾರ್ ಬುದಿಕ್ ಉಪ್ಕಾ ರ್ತಾ ಮೆ _ಣೊನ್ ತೆ ಹಾಸ್ಲೆ 

“ನಾ, ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಸೊಸ್ಟೊ ನಾ,” ಕೋಲ್ಟಾ ಆನಿಕಿ ‘ude, 
“ತುಮಿಂ ತಾಕಾ ವ್ಹರ್ಯೆತ್ » ಪುಣ್ 'ತಾಜ್ಕಾ ಆಂಗಾರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್ 
ನಜೊ!” 

ಟು 

೦ವೆಂಯೂ ಯೆವೈತ್,” ಏಕ್ ಶಿಪಾಯ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ಸೈಬೀರಿ 
ುಜಿ ಕಾತ್ GAS ಚರ್ಮುಟ್ಟೆಲಿ!” 

ಬರ್ಡ್ಯೂಕ್ ವೋಡ್ನ್ ವ ನರುನ್ಂಚ್ ಗೆಲೆ, 

33 9 9 g oO Y Oo Gl 2% GL 

ಬರ್ಡ್ಯೂಚಿ ಪತಿಣ್ ಹುಸ್ಕಾರೊನ್ ಎಕಾ ಕದೆಲಾರ್ ಗಳ್ಳಿ. ಸೊಪ್ಯಾರ್ | 3 
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ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ BOD, ಕ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ಸವಾಲಾಭರಿತ್ 

ದೃಷ್ಟೆನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಕೋಲ್ಟಾ ಕ್ ತಿ ದೀಷ್ಟ್ ತೀಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ ಜಾಯಾ ಯ್! 

“ತುಕಾ ಹಾಂಗಾ ಕಿತೆಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ?” ತೊ ಉಸ್ಮಡ್ಲೊ. "ತುಕಾ 

ತ್ಕಾ ಪಾದ್ರಿಕ್ ವಚುನ್ ಭೆಟೈತ್ ನಹಿಂಗೀ?” 

""ಭೆಟೈತ್” ಹ್ಯಾನ್ಸುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. “ಪುಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಂವೆಂ 

ದುಖಯಿಲ್ಲೈ ತುಜ್ಕೆ ಆವೆಯ್ಕಾ ಚಿಕೆ ಭುಜಯ್ಹಾಯ*,'' ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ಶಿರ್ 

ಪಳೆವ್ನ್ ದಾಗ್ ದಿಲೊ. 

BOD, ನ್ ಕಪಲಾರ್ ಲೊಳ್ಳೆ ಕೇಸ್ ಪಾಟಿಂ ಲೊಟ್ಟೆ. 

“ತುಮಿ ಕೊಣ್ಯೂ ಮ್ಹ ಜೊ ಅರ್ಥ್ ಕರಿನಾಂತ್,” ತೊ ಕೊಡ್ತಾ 

ಣೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ತುಮಿ ಕೊಣ್ಯೂ ಮ್ಹಜೊ ಇರಾದೊ ಲೆಕಿನಾಂತ್.” 

“ಪುಣ್ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಮೊ ೧೯೫ ಸಕಾನಾಂಯ್ ಕೋಲ್ಡಾ?” 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. “ಹೈ Ai, ಹಳ್ಳೆಂತ್ ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ 

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿರೋಧ್ಸುನ್ Doro Wo, ಯ್? ಮಾ ಲ್ಪಡ್ಕಾಂಕ್ 

ಮರ್ಯಾದ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸೊಡ್, ದಯಾ ದಾಕ್ಲೆಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಪಾಪ್ 

ಬಿರ್ಮೊತ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ತ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತೆಲ್ಕಾಂ ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂ 

ಬರೆಪಣ್ ತುಂವೆಂ ದೆಖ್ಲಾಂಯ್?” 

“ಅನಾಚ್ಕಾ ಆಂಗಾರ್ ಆನಿ ತೆ ಖಂಡಿತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಚೆ ನಾಂತ್,” 

ಕೋಲ್ಪಾ ನ್ ಭರ್ವಸೊ ಉಚಾರ್ಲೊ. “ತ್ಯಾ ವಿಷ್ಕಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಅಧಿ 

ಕಾರಿಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾಂ. ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ತೊ HS", ಜಾವ್ನ್ ದಮ್ಮಿ ದಿತಲೊ; 

ತೊ ಏಕ್ ಬರೊ ಆನಿ ಶಾಣೊ ಮನಿಸ್!” 

“ತುಜ್ಯಾ ಆನಾಚಿ TOI, ತುಕಾ ಬಿರ್ಮೊತ್ ನಾಂಗೀ ಕೋಲ್ಟಾ?” 

BAS, ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

“ಅಸಾ ಮಾಂ, ಆಸಾ” ಕೋಲಾನ್ ವಿರಾರಾಯೆನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. 

“ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಶೆವಟಾ TON BF ಜಿಯೆತಾಂ. . ಕೊಮುನಿಸ್ಟ್ ಅಧಿ 

ಕಾರಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿಶಾಲ್ ರಸ್ಸಿಯಾ ಪಾಸ್ತ್ವತ್ ಹಾಂವ್ ರುುಜ್ತಾಂ. 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾ ಪಾಸ್ವತ್ ಹಾಂವ್ ಖೈಂಜಾಯೂ ತ್ಯಾಗಾಕ್ 

ತಯಾರ್; ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾ-ಬಾಪಾಕ್ಯೂ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಡಿ 

ಜಾಯ್!” 
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ಆವಯ್ಕ್ ಜಾಪ್ ದಿತಚ್ SOD, ಘರ್ಹಿಂ ಮೆಟಾಂ ದೆಂಪ್ಲೊ. 

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ತಾಣಿಂ ವೀಕ್ ಪೊಂಪ್ಲಾಂ.”-ಅವಯ್ 

ಕಳ್ವಳ್ಳಿ. ತಿಕಾ ಥೊಡಿಂ ಭುಜ್ವ ಣೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಂಗ್ರಚ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಯೂ. 

ತುರ್ತಾನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ ಪಡ್ಲೊ. ಎಕಾಚ್ ದಿಸಾಚೊ 

ವಾಯ್ದೊ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲೊ ಆಸ್ತಾಂ, ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಥಂಯ್ ತಾಚೆಂ ಗಮನ್ 

ವಚುಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

“ಕೋಲ್ದಾ ಆತ್ತಾಂ ಹೆಣೆಂಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೊ,'”' ಭಾಯ್ರ್ 

ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ ಪೆಟ್ಟಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. “ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಪಯ್ಸ್ : 

ಪಾವೊಂಕ್ ನಾ. ಹೆಣೆಂಚ್ ಖಂಯ್ ಪುಣಿ ಲಿಪೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾರೊತ್ 

ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಲೊ.” 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ ಶಿವಾಯ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ. ತಾಚಿ” 

ಮತ್ ವೇಗಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಚಿಕೆ ಮುಖಾರ್ ವೆತಚ್ ತೊ ಸಟ್ಸ್ 

ಕರುನ್ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಪೆಟ್ಟಿಕ್ ಉದ್ದೇಶುನ್ ಮ ಣಾಲೊ: 

“ಆಯ್ಕ ಪೆಟ್ಟಿ, ಆಮಿ ಆತಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ದೊ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಆನಿ 

ಭೋವ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಕಾಮ್ ಕರಿಜಾಯ್. ತುಂ ಆತಾಂ ಚಿಕೆ 

ಹುಶಾರ್ ಜಾಲಾಯ್" ಮೂ?” 

ಪೆಟ್ಟಿನ್ ವ ಯ್ ಮ್ಹ fo, ಜಿನ್ಸಾರ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ. : 

“ಹಾಂವೆಂ ಆತಾಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಸಂಗತ್ ತುಂವೆಂ ಜೀವ್ Toe, Of Ode 

ಕೊಣಾಕ್ಚ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಜೊ,” ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೋವ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ 

ಮ್ಲ ಣಾಲೊ. “ಹಾಂವೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಥೊಡೆಂ ಕಾಮ್ ಆತಾಂ ' 

ತುಂವೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಫಾದರ್ ಹೋಶಾಕ್ ಥೊಡೆಂ ಖಾಣ್ ಆನಿ 
ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಆಜ್ ಹಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಕಾಲ್ 
ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ ವೆತಾನಾ ಮಜ್ಜೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಕೋಲ್ಲಾನ್ ' 

ಸಾಧನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಒಕ್ಕತ್ ಖೆಳೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಸಲ್ವಿಲೊ. : 

ಆಜ್ ಮ ಜೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮೆಟ್ ಪಾರೊತ್ ಜಾತಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಂಯ್ ' 
ಚುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ABD ನಾ. ತೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ತುಜೆವರ್ವಿಂ ಸಾಧ್ಯ್ 
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“ಜರೂರ್!” ಪೆಟ್ಟಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ತರಿ ಎಕಾ ಥೆರಾಚ್ಕಾ ಭಿಯಾನ್ 

ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಆಸ್ರೊ ಘೆತ್ಲೊ. “So ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ 

ಹಾಂವೆಂ ಕಸೊ ಸೊದುನ್ TD, 27? ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕಡೆ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

: ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ಫಾದರ್ ಹೋಶ್ ಲಿಪ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಟ್ಕಾಕ್ wes, ವಾಟಿಜೊ 

ಸಗ್ಳೊ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ವಿವರ್ ಆಯ್ಕಾತಚ್ ಪೆಟ್ಟಕ್ ಆಪ್ಣಾಚಿರ್ ಜಾಯ್ 

ಪುರ್ತೊ ಭರ್ವಸೊ ಭೊಗ್ಗೊ. 

“ಹಾಂವೆಂ ಧಂಯ್ ಆಜ್ ಖೈಂಚಾ ವೆಳಾರ್ ವಚಾಜಾಯೇ್?” ತಾಣೆಂ 

ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

"ಆತಾಂ ನಹಿಂ ಪೆಟ್ಟಿ,” ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಂಬುರ್ಕೊ ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

MSW, TI WO ಘುಯ್ BOS ಜಿವಾಳ್ ಆಸಾ ತರಿ, ಫಾದರ್ ಹೋಶಾ 

ಸರ್ಶಿನ್ ವಚುಂಕ್ ತುಜಿ ಮಾಮ್ಮಾ ತುಕಾ BYE, OO ಮ್ಜ ಳ್ಳೊ 

ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ 

ಫಾದರ್ ಹೋಶಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಭಾಸಾಯ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ತುಂವೆಂ ಚಿಕೆ ಪಯ್ಲೆಂ 

ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾರ್ಚ್ ಬರೆಂ. ನಾ ತರ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ವಾಟ್ ಸೊದುನ್ 

ಇಡುಂಕ್ ವಾಂದೆ ಜಾತಲೆ.” 

ಘರಾ ಪಾವ್ರಚ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ಆಲ್ಮಾರ್ ಉಗ್ತಿ ಕರುನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ 
ಬಾಪಾಯ್ಡಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಭಾಯ್ ಕಾಡಿ. ತಾಂತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ಏಕ್ 

ಕಲ್ಲಾಂವ್ ಆನಿ ಕಮಿಸ್ ವಿಂಚುನ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಗ್ತಾಂತ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ. 
ಹಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆಚಿ ಪೊಟ್ಟಿ ತುಂವೆಂ ಫಾದರ್ ಹೋಶಾಕ್ ದೀಜಾಯ್. 

ದೊನ್ಪುರಾಂಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಜಾತಚ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ 

ವೊರಾರ್ಶೆಂ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಮಿಗೀ?” ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

“ಜಾಯ್ತ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್, ದೊನ್ಪುರಾಂಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಕೆ 

ವೆಗಿಂಚ್ ತಿರ್ನಿತಾಂ.” 

“ತುಂ ಹಾತಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ವಾವಯ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಕ್ಚ್ 

ಕಳೊಂಕ್ ನಜೊ,” ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆಕ್ ಇಶ್ಯಾರೊ ದಿಲೊ. 

«ಪ್ರಣ ಮ್ಹಾ ಕಾ ಧೊಸ್ಲ್ಲೆಬರಿ ಕೋಲ್ಡಾ ತುಕಾ ಧೊಸ್ವೊ ನಾ, ಕಿತ್ಕಾಕ್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಲನ್ ವಲನಾಚಿರ್ ತಾಚೆಂ ಗಮನ್ ಚಡಿತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ತರಿಪುಣ್ 

ಆಮಿ ಏಕ್ ಹಿಕ್ಕತ್ ಖೆಳ್ಕಾಂ. ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾಂ. 
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ತೆದ್ನಾ ಕೋಲ್ಜಾ ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟ್ ಧರುನ್ ಯೆತಲೊ. ಹೊಚ್ ವೇಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ 

ತುಂ ತುರ್ತಾನ್ ರಾನಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್!” | 

"ಭಾರಿಚ್ ಬರಿ ಹಿಕ್ಕತ್ ಹಿ!” ಪೆಟ್ಟಿ ಹಾಸ್ಲೊ. “ಕೋಲ್ಟಾ ತುಜೆ 

ಬೆೊಂಟೆಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಹೆಣೆ ಶಿಕಾರೆಕ್ ವೆತಲೊಂ!” 

ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಯೂ ಹಾಸ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾಸ್ಕಾಂತ್ ಹರ್ಶೆಂಚಾ 

ಬರಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ಪಣ್ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾಸ್ಲೆಂ. 

“ಪಾಟಿ ಯೆತಚ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಮೆಳಾಜಾಯ್ಮೂ??” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ 

ಪೆಟ್ಟಿನ್; “ಹಾಂಗಾಚ್ ಯೇಜಾಯ್ಗೀ ವ ದುಸ್ರೆಕಡೆ?” 

“ಹಾಂಗಾಚ್ ಯೆ ಪೆಟ್ಟಿ” ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಚಿಂತುನ್ಶೆಂ ಮ್ಲ ಣಾಲೊ. “ಪುಣ್ 

ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಹಾಂ! ತುಂ ಥಂಯ್ ವಚುನ್ ಆಯ್ದಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ 

ತಾಂಬ್ಜ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಾತ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತುಕಾ ಆನಿ ತುಜ್ಕಾ ಘರಾಣ್ಯಾಕ್ ಬಾಧಕ್ 

ಆಸಾ! ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮುಖ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ' 
ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ವಿವರಾಯ್ತಾಂ. ತೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಂವ್ಚಾಕ್ 

ತುಜೊ ಆಧಾರ್ ಮ್ಜಾ ಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಲೊ.” 

ಮ್ಹಜೆವರ್ವಿಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ತಿ ಕುಮಕ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್ತೆಲಿಚ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್. 
ತರ್ Todo, Ooo ದೋನ್ ವೊರಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಗಾ ಪಾವಾಜಾಯ್?” 

“ವ್ಹೆಯ್ ದೋನ್ ವೊರಾರ್,” ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ಪೆಟ್ಟಿಚಿ ಪಾಟ್ 

ಥಾಪುಡ್ನ್ ತಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಂದ್ಲೊ. "ತುಂ ಯೆಂವ್ಚಾ ಭಿತರ್ 
ಹಾಂವ್ ಫಾದರ್ ಹೋಶಾಕ್ ಥೊಡೆಂ ಖಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ 

ದವರ್ತಾಂ.?' 

ಪೆಟ್ಟಿ ಪಾಟ್ ಘಾಲುನ್ ಮುಖಾರ್ ವೆತಾನಾ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚೆ ದೊಳೆ 
ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರಿಲಾಗ್ಗೆ, ಕೋಲಾ ಖಂಯ್ ಪುಣಿ ಲಿಪೊನ್ ತಾಂಚೆಂ 
ಚಲನ್ ವಲನ್ ಪಳೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಖಾತ್ರಿ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ, ಪುಣ್ ಪೆಟ್ಟಿ 
ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ ಭೈಂ ನಾಸ್ಲೆಂ- ಹಿಕ್ಕತೆನ್ ಕೋಲ್ಟಾಕ್ ಮಾಂಕೊಡ್ 
ಕರುಂಕ್ ತೊ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲೊ! 



ನವೊ ಅನಸ್ವರ್ 

ವೊರಾಂ ದೊನ್ನಾರಾಚಿಂ ದೋನ್ ವಾಜ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಹ್ಯಾನ್ಸಾ 
ಗೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಗರ್ಜೆಚೆ ಥೊಡೆ ಇಶ್ಕಾರೆ ದಿತಜ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ 

ತುರ್ತಾನ್ ಘೊಡ್ಕಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. 

“ವಚುನ್ ಯೆತಾಂ ಪೆಟ್ಟಿ,” ತಾಣೆ ಜಾಯ್ ಮ್ಲ ಣ್ಂಚ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ 

ಮ್ಹಳೆಂ. ಸಾಂಜೆರ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ದೇವ್ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕುಂ” 

ಫಿಲಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಧನ್ಕಾಕ್ ವೇಗಾನ್ ಮುಖಾರ್ ವ್ಹರುನ್ ಗೆಲೊ. 

ಲಗಾಮ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ಲ್ಲಾ ; ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆನಿ 

ಸವಾಲಾಂ ಲಾರಾಂ ರುಪಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ನಪಂಯ್ಸ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ 

ದಿಸಾಚ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಆಪುಣ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಪುಣ್ ತೆದೊಳ" ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಾಕೊಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಜ್ಚ್ 

ತಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಬಂದಿ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟವ್ನ್ ಹಾಡಿಜಾಯ್. ತೊ ತಸಲಿಂ 

ಕಾರ್ಭಾರಾಂ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಬೆ ಚಿಂತ್ತೆ ನಾಂತ್ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚಿ 

ಮಾಂಡಾವಳ್ ಫಲ್ಸಾತ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಕಸಲೊ? ಎಕಾದಾವೆಳಾ 

ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಧನಾಂತ್ ತೊ ಜಿಕ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಣಿಂ ರಸ್ಸಿಯಾಚಿ ಗಡ್ 

ಉತರ್ಚಿ ಕಶಿ? 

ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮತಿಂತ್" ಘುಂವ್ಲ್ಲೆ ಬರಿಚ್ ದೋನ್ ವೊರಾಂಚೊ ವೇಳ್ 

ಹೆವ್ಮಿನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಘುಂವೊನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೆಕಿಂ ನಂಯ್ಚೆ , ತೆಡಿಕ್ ಆಯ್ಲೊ. 

ಫಿಲಾಕ್ಸಾಕ್ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ರುಕಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ನಂಯ್ಚ್ಯೈ ಕಿನಾ 

ರೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ತೊ ಬಸ್ಲೊ. ಫಿಲಾಕ್ಸಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಧನ್ಯಾಚಿ 

ದೀಷ್ಟ್ ನಂಯ್ಚೆ ರ್ ಖಳಾಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ತಕ್ಷಿ ಪಂದಾ ಘಾಲಿ ಆನಿ ರುಕಾ 

ಪಂದಾ ಪಾಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಣಾಚಿ ರೂಜ್ ಇಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚಿ ನಜರ್ ನಂಯ್ದೆರ್ಜ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ನಂಯ್ 

WO 0 Se, ನ್ ಲಾರಾಂ, ಸಾವೈಜ್ಯಾ ಪಾಲಂವಾ ಭಿತರ್ ಸುಶೆಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆ A 

ಏಕ್ಕೆ ದೊಣಿಕ್ ಧಲಯ್ತಾಲಿಂ. 
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"ಆನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ರೆವ್ದಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸಾಂಕ್ಳಿ ಸುಟಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ 

ಪ್ರಯತ್ನ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಾಕ್ ಫೆವ್ನ್ ಫಾದರ್ ಹೋಶಾ ಸಂಗಿಂ ಹ್ಯಜ್ 

ದೊಣಿರ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ಯೆತ್. ರಾತ್ ಫಾಲೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆ ಭಿತರ್ ಹ್ಯಾ ಸೇ 

ಭಾಯ್ ಪಡ್ಕೆ ತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖೈಂಚಾಯೂ ಎಕಾ ಭಾ ಅಮ್ಕಾ ೦. 

ರೀಗ್ ಮೆಳ್ಳಾ ರ್ ಜರ್ಮನಿಕ್ ವಚುನ್ ಭದ್ರತೆಕ್ ಪಾವ್ಕೆತ್.' ಹ್ಯಾನ್ಸಾ ಚಿಂ 

ಚಿಂತ್ನಾಂ ಹ ಧಯ್ರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. "ಪುಣ್ ತೆದ್ನಾ ಕೋಲಾ ಚಿ 

ಗತ್? ತಾಕಾ ಸೆತಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳಾಸೊ ಕರುಂಕ್ ವಾಟ್ 

ಕಸಲಿ? ಫಾದರ್ ಹೋಶಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಆಪುಣ್ weal ಪಾಡ್ತಿಂತ್ 

ರುಜ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೋಲ್ಡಾಕ್ ದಾಖಂವ್ಚೆಂ ತರಿ ಕಶೆಂ?' ಕಸಲೊಚ್ 

ಉಪಾವ್ ರುಳ್ಳಾ ನಾಸ್ತಾಂ ತೊ ಮತಿಂತ್ಚ್ ಕೋಲ್ಪಾ ಪಾಸ್ವ ತ್ 

ಮಾಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲಾ ನ್ ರುಕಾಂ ಮಧೆಂ ಜಾಲ್ಲೊ ವಿಕ್ ins 

ತಾಚ್ಯಾ ಚುರುಕ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಆಪ್ಟಾತಾನಾ ತಾಣೆ ಘುಂವೊನ್ ಪಾಟಿಂ 

ಪಳೆಲೆಂ. ಕೋಲ್ಟಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಹಳ್ತಾನ್ ಧಾಂವ್ಚಾ ವ್ನ್ ತಾಚೆ 

ಸರ್ಶಿನ ಯೆತಾಲೊ! ತಾಚೊ ಅಂದಾಚ್ ಖರೊ ಜಾಲ್ಲೊ; ಕೋಲಾ ನ್ 

ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲ್ಲೊ! 

“ಹಲೊ ಕೋಲ್ಟಾ! I" BOD ಲಾಗಿಂ ಯೆತಚ್ ಹಾ ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ವಂದನ್ 
ಕೆಲೆಂ, ಮ್ಹೆಜಿ ಪಾಟ್ ಸೊಡಿನಾಸಾ 2,0 ಮ್ಲ ಜೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮಿಟಿ ಪಾರೊತ್ 
ಕರ್ಚೊಚ್ ತ ತುಜೊ ಇರಾದೊ?” ಉತ ಹಾಸೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

ಕೋಲ್ದಾನ್ ಮೌನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆ ೦. 

“ಕೋಲ್ಹಾ! " ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಚ್ ಪತ ರ್ತುನ್ ಉಲಯ್ಲೊ: “ತ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಕ್ 
ವಿಕ್ರಿತ್ ಕರ್ಚಾ ಪಾಸ ಸ್ವತ್ ತೊ ಖಂಯ್ ಲಿಪ್ಲಾ ಮ್ಜ ಳ್ಳೊ ಫುಟ್ ಸೊದುನ್ 
ಕಾಡುಂಕ್ ತ Wi ಯ್ ತರ್, ತಾಣೆಂ ತುಕಾ vay ವಾಯ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ, 
amen 

“ಕಿತೆಂ ವಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ!” ಕೋಲಾ ಲಾಗಿಂ ಸರೊನ್ ಮ ಣಾಲೊ 
“ಹಾಂವೆಂ ತಾಚಿ ॥ ರ್ಮೊತ್ ಚಿಂತಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಅಸೆಂ ಉಲ 

ತಿ ವಿಷಮ ಜಾಲ್ಯಾ 

? ತುಜೊ ಆನ್ ಜೀವನ್ 

ಯೇ?” 
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“ಜಾಣಾ ಕೋಲ್ಟಾ , ಜಾಣಾಂ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ವಾರ್ಯಾಕ್ ಕೊಸ್ಫೊನ್ 

we, 0 ರಾವೈರಾಂ ಬಾಂಧುಂಕ್ ನಾಂತ್. ಏಕ್ ದೀಸ್ ನಾ ತರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ 

ಹೆಂ ಖರ್ಗ್ ಆಮ್ಚೆ ರ್ ಯೆತಲೆಂಚ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಅಮಿ ಜಾಣಾಸ್ಲ್ಯಾಂವ್; ಇತ್ಲೆ 

ವೆಗಿಂ ಯೆತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ರ್ ನೆಣಾಸ್ಲ್ಯಾಂವ್, ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಪುಣ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ದು:ಖ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಂಗತ್ ಹಿ: ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಇಷ್ಟಾನ್ ಹೆಂ 

ಖರ್ಗ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ! ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಕೊಣೆಂಯೂ ಹೆಂ ಖರ್ಗ್ 

ಆಮ್ಚೆರ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲೆಂ ದುಖ್ತೆಂ ನಾ.” 

“ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೂ ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಈಷ್ಟ್ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ 

ಹ್ಯಾನ್ಸ್,” ಕೋಲ್ಡಾ ಥಿಂಪಿ ಗಿಳುನ್ ಮ್ಜ ಣಾಲೊ. “ತುಂ ಮ್ಹ ಜೊ ಈಷ್ಟ್ 

ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೈ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಂತ ತರಿ, ಹಾಂವ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂ 

ಉಲಯ್ತಾ ಂ. ತುಂ ಆಮ್ಮ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಯೆ, ಹ್ಯಾನ್ಸ್. ತೊ ಪಾದ್ರಿ ಖಂಯ್ 
Om, ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್. ತೆದ್ನಾ ಮಾತ್ ತುಜೊ ಆನ್ ವಾಂಚೊಂಕ್ 

ಸಕ್ತಲ್ಲೊ” ಕೋಲ್ಡಾನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ ಬಾವ್ಭ್ಯಾಂಕ್ ಧರುನ್ ಹಾಲಯ್ಲೊ. 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ಕೋಲ್ಟಾ ಕಚ್ aon, ತಾಚ್ಯಿ ಮತಿಂತ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಗಾ ೦ 

ವಾಚ್ಲಿಂ. ಕೋಲ್ಪಾ ಥಂಯ್ ವಿನಯ ಆಸ್ಲೊ. ವಿಶ್ವಾ ಸ್ಪಣ್ ರುಳ್ಳಾ 

ತಾಲೆಂ. ತಸಲ್ಮಾ ಕ್ ಕಸೆ ಸೆಂ ಸಮ್ಮಾಂವ್ಚೆಂ? 

“ಕೋಲಾ! ಪಾದ್ರಿ ಖಂಯ್ ಲಿಪ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ 

ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ಯೂ ಮ್ಹಜೊ ಆನ್ ವಾಂಚಾತ್ ವೆ ನಾ ಮ್ಹ ಳ್ಳ ೦ ಹಾಂವ್ 

ನೆಣಾಂ, ಕೋಲ್ಡಾ.” ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದೃಢ್ ಸ್ವರಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಕಿತ್ಯಾಕ್ 

ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಘಾತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆನ್ ಹೃದರ್ಯ ಘಾತ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಮರೊಂಕ್ ಆಸಾ!” 

“ಪುಣ್ ತಾಂತುಂ ಘಾತ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ, ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ? ಹಾಂವೆಂ 

ತುಕಾ ಎದೊಳ್ಚ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ, ತುಮಿ ಸಲ್ಲಣೆಚೆಂ 

ರುುುಜ್ ರುಜ್ತಾತ್. ತೆಂ ತಸೆಂ ಆಸುಂ. ಪುಣ್ ತುಜ್ಯಾ eae ಹರ್ 

ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುನ್ ವಾಂಚಂವ್ಚೊ ತುಜೊ ಕಾಯ್ದೊ ನಹಿಂಗೀ? ತ್ಕಾ ಪಾದ್ರಿಕ್ 

ವಾಂಚವ್ನ್ ತುಜ್ಕಾ ಆನಾಕ್ ತುಂ DAM, ೦ವ್ಕ್ ಚಿಂತಾಯ್?” 

“ಆನಾಚ್ಯಾ ಸಂರಕ್ಷ ಣಾ ಪಾಸ್ವತ್ ಹಾಂವೆಂ ಹರ್ ಪ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿ 

ಜಾಯಿಜ್, BGS. ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ರಗತ್ ವ್ಹಾರಂವ್ಕ್ಯೂ 
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ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ. ಪುಣ್ ಆನಾಚೊ ಜೀವ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಂಚೆ. 

ಯ್ತಾನಾ ಆನೈಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಉಸ್ಸಾಸೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ. 
ಹಿ ನೀತ್ ನಹಿಂ. ಘಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾ೧ವೃಣಾಕ್ 

ಹಾಂವ್ ಕಳೆಂಕ್ ಹಾಡ್ಜೊ ನಾ.” 

“ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಆನಾಚ್ಯಾ ಸುಖ್ ದು:ಖಾ ವಿಷಾ ್ ಯಂತ್ ತುಕಾ ಪಡೊ 

ನ್ಂಚ್ ವಚುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ.” 

“ತುಜ್ಯಾ ಆನಾಕ್ ತುಂವೆಂ ತ್ಕಾ ತಾಂಬ್ಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿತಾನಾ 

ತಾಚ್ಯಾ ಸುಖ್ ದು:ಖಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ತುಕಾ ಪಡೊನ್ ASG one?” ಹ್ಯಾನ್ಸಾ 

ನ್ಯೂ ಘಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆಚ್ ತೊಪ್ಲೆಂ. 

ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಣೆ ೦ ಮೆಡ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಕೋಲ್ಡಾ ನ್ ಧಿಂಪಿ ಗಿಳ್ಳಿ. 

ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ತಾಕಾ ಮೆಟಾಮೆಟಾಕ್ ಸ ಸಲ್ಪಿತಾಲೊ. 

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾ-ಬಾಪಾಚ್ಯಾ ಸುಖ್ ದು:ಖಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಜರೂರ್ ಆಸಾ ಹ್ಯಾನ್ಸ್,” ಕೋಲ್ಬಾ ಖಾಲ್ತೊ ಜಾವ್ನ್ ಮ ಣಾಲೊ, 

“ಪುಣ್ ತಿಂ ಆದ್ಲಾ ಜ್ ಕಾಳಾಚೆಂ ಘುಮಾಟ್ ವ್ಹಾ ಜಯ್ತಾತ್. ಸಮಡ್ತ್, 
ಭಾವಾರ್ಥ್, ದೇ 3 ಹಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ಹ್ಯಾನ್ಸ್. ಹಿಂ 

ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಂ ಸಾಂಡ್ರಚ್ ತುಕಾ ಮ್ಹ ಜೊ ಖರೊ ಉದ್ದೆ €ಶ್ ಸಮಾ ತಲೊ, 

ದೆಕುನ್ ತ ತುಂ ಆಮ್ಟೆ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಯೆ, ಹ್ಯಾನ್ಸ್. ಆಮ್ಚೆ ೦ ಉಜ್ವಲ್ 'ಭವಿಷ್ಕ್ 
ಹ್ಯಾ ಸಲ್ಪ ಣೆಚ್ಕಾ ರುುಜಾಂತ ತ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ DAM, ಯ್ಚಾ ಯ್?” 

“ಕೋಲ್ಡಾ!” ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಗಂಭೀರಾಯ್ ಭರ್ಲಿ, “ತುಜೆಂ 
ರಾಜಾಂವ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಬೂಲ್ ನಾ. ಉಜ್ವಾಡಾಚಿಂ, 
ಚ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಯಾ ಸ್ಲೊ ಆರ್ಸೊ ದೊಳ್ಳಾ ೦ ಮುಖಾರ್ ಧಲ್ಮಾ Foe 

ಸಾರ್ ದಿಸಾನಾಸ್ಟೆ ಬರಿ ನಾಸ್ತಿಕ್ಪಣಾಚೊ ಆರ್ಸೊ ಮತಿ ಮುಖಾರ್ 
ki ತುಕಾ ದೇವ್, ಭಾವಾರ್ಥ್ ಅನಿ ಸರ್ಗ್ QA 0 ನಾಂತ್, 
ರುುಜ್ ಆರು ಜಾಲಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಗೆಲ್ವಣ್ ಕೊಣಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ 
ಸಪುತ್ ಫಾಲ್ನ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಸೆಂ? ಹೆಂ ರುುಂಜ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆಖೇರ್ 
D003 ೦ ನಹಿಂ; ತರಿಪುಣ್ ವೇಳಾಚಿಂ ರೊದಾಂ ದಾಕ್ಚೆಣೆ ವಿನಃ ಘುಂವ್ತಾ ಚ 

ಸ್ತಾನಾ ಗೆಲ್ವಣ್ ಕೊಣಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪೈೆಂಚ್ ಕಳ್ಲಿ Go! ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

2 

೯ 
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| ಮೊಗಾಚೊ ಮಿತ್ರ್. ಮ್ಹಜೊ ಆನ್ಯೂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೋವ್ ಮೊಗಾಚೊ. 
ಪುಣ್ ಹೊ ಮೋಗ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಘಾತ್ ಸಹಜ್ಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ನಹಿಂ.” 

“ತರ್ ಹೊಚ್ ತುಜೊ ಅಂತಿಮ್ ನಿರ್ಣಯ್?” 

' “ಮಾಫ್ ಕರ್ ಕೋಲ್ಡಾ. ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ದೋನ್ ಥರಾಂಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ 

ನಾಂತ್.” 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚಿ ಜಾಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಾವ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೋಲ್ಡಾ, ಘೊಡ್ಯಾಕ್ 

ಸವ್ಕಾಸ್ ಧಾಂವ್ಚಾವ್ನ್ PONS, ವಾಟೆಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತೊ ಅದೃ BO, ಜಾತಾ 

ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಲೊ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಂಧ್ಲ್ಲಾ 

ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಸುಟವ್ನ್ ಚೆಲೊನ್ಂಚ್ ಸ್ ಗೆಲೊ. . ಆಜ್ ತಾಕ 

ಚಲೊನ್ ವೆಚೆಂ ಮನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂನಿ ಅಲಂಕೃತ್ 

ಜಾಲ್ಲೆ 5 ವೋಲ್ಗಾ ಭೊಂವ್ತಣಿಚೈೆಸ್ಕ ಸೃಷ್ಟೆಚಿ ಜ್ ಆಜ್ ತಾಕಾ ಧಾರಾಳ್ 

eon ನ್ ಚಾಕಾಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಅಪೂರ್ವ್ ಸಾಧನಾಂತ್ ತೊ 

ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಭಿತರ್ ತೊ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ 

ಪಾವ್ರೆಲೊ! ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯ್-ಗಾಂವಾಕ್ ಜರ್ಮನಿಕ್ ತೊ ವೆತೊಲೊ! 

ತಾಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ 

ಮಾಗೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾಲಿ ತರಿ, ಪೂರ್ವಜಾಂ ಜ್ಯಾ 

ಗಾಂವಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯಾ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ತೊ ಮುಖಾರ 

ಗೆಲೊ. 

Eg 

a 

ಧಾವೊ 

ಫುರಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಾಂಬಾ 
BAER Wo, 50,28, ಮತಿಂತ್ wads, ಹ್ರಿಫ್ಲಾಜೆಎ-ಹ 

ತಲೆಂ ವ CG ಪಾರೊತ್ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಸಾಂ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಆಪಿ 

ಭಾಸ್ ಜರೂರ್ ಪಾಳೀಲಿ. Do, dd wo, ಘರಾ ಮುಖಾ, ರುಕಾ 
೧೧ ಶಿ ಶಿ ಉರಿ 

ಮುಳಾಂತ್ ಸಮವಸ್ತ್ರ್ರ್ 3, ಸ್ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಶಿಪಾಯ್ ಬಂದೂಕ್ ಹಾತಿಂ 
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ಘೆವುನ್ ಉಭೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ! soe oo ಯೂ ಲಾಗ್ಸುರ್ಜ್ ಪಾಸಾಯೊ 

ಮಾರುನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚೆಂ ಆಗಮನ್ ನಿರೀಕ್ಷಣೆನ್ ದೆಖ್ತಾಲೊ. 

ಘೊಡ್ಕಾಕ್ ಗೊಟ್ಕಾಂತ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಘರಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ 

ಚಡ್ಲೊ. ಬಾಪುಯ್ ಬಂದಿತ್ ಆಸೊನ್ ಘರ್ Bed OF ಪಡ್ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ 

ಭೊಗ್ಗೆಂ ತಾಕಾ. ರಾತಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಸಾಕ್ ತಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಮ ಣ್ ಕುಡಾಂ 

ಸಂಗಿಂ ಭೊಂವ್ವಾನಾ, ಬಾಪಾಯ್ಜಾ , ಕುಡಾಂತ್ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಅರ್ಧೆಂ ಉಗ್ಕೆಂ 

ಸೊಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊವೆತಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ) ತಿಳ್ಸಿ ಏಕ್ ಫೊಟೋ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿ. | 

ತಾಚೊ ಪೊನ್ಹೊ ಜರ್ಮನಿ ಥಾವ್ನ್ ರಸ್ಸಿಯಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಕಾಡ್ಲ್ಲಿ ತಿ 

ಸ್ವೀರ್, ಣೆ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲಿ. ವೊಣದ್ ಫೊಡುಂಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಿಂ 

ತ್ಯಾರಾಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ತಜ್ ತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಲಿಪವ್ನ್ ತೊ 

ರಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ ಪಡ್ಲೊ. ಕ 

ರುಕಾಕ್ ಒಣ್ಕೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ್ಯಾನ್ woos , ದೃಷ್ಟೆನ್ ತಾಕಾ 

ಪಳಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚಿ ಕಾಂಯ್ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಖಾರ್ 

ಲೊ. ಕೋಲ್ಟಾ ಆಪ್ಲಿ ಪಾಟ್ ಧರುನ್ ಯೆತಲೊ ಮ ಣ್ ತೊ ಜಾಣಾ 

Ave. "ಯೆಂದ್ಹಿ!' ತೊ ಮನಾಂತ್ಚ್ ಘುಣ್ಬುಣ್ಣೊ. ಸೆಮಿತರಿ ಮ್ಹ ಣಾ 

ಸರ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಉಭಾರ್ಲ್ಲೊ ಸಮಾಧಿ ಪಳೆವ್ನ್, ಮನಿಸ್ 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಬೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಧನಿ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ದಿ.” 
ಇಗರ್ಜ್ ಮೆಳ್ತಚ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಮಾನ್ ಬಾಗಾವ್ನ್ ತೊ ಸೆಮಿತರಿ ಕುಸಿನ್ 
ಘುಂವ್ಲೊ ವೋಲ್ಲಾಚೊ ಗಾಂವ್ ಸೊಡುನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ 

ಆಪ್ಲೈ SHON, ಫೊಂಡಾಕ್ ಏಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ. 
ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಲಾಗಿಂ ರಾವೊನ್ ತಾಣೆ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ 
ದೊಳ್ಳಾಂಥ ಡು: ಖಾಂ ಉದೆಲಿಂ. 

“ಮಾಂ,” "Se ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ: “ಆನಾನ್ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಹೊ ಗಾಂವ್ 
ಸಾಂಡಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲಾ. ತುಕಾ ನಿಕೆಪಿಲ್ಲ ಸುವಾತ್ ಆಮ್ಚೆ ದೊಳೆ ಆನಿಕ್ 

ಸಕೆ ನಾಂತ್ ತರಿ, ತುಜೊ ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಮ್ಚೈ ಮತಿಂತ್ 

ನ KL 

೬. 

ಗ om 

ಕಾಗ oe = _ ~~ ~ ow om hd — ಕ್ಕ — ಲಾ/ಂಜಿ್ ಎಕಾ ರುಡಾರ್ ಫುಲ್ಲ್ಲಿಂ ತೀನ್ ಫುಲಾಂ ಕಾಡುನ್ 
ಜತೆ ps pe ಇಟಿ me AW ಆ > 

Sor Cau ಸಮಾಧಿ ಐಯ್) ದವರ್ಲಿಂ ಆನಿ ಆವಯ್ಕ್ ಸಾಸಿಕ್ ವಿಶವ್ 
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ವೊರಾ ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಸ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಕಾಳ್ಕ್ಕೆ ರಾತಿಕ್ ತೊ 

ರಾಕ್ತಾ ಲೊ. ಪವೊರಾಚೆ ಕಾಂಟೆ ಭೋವ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ace ತ್ ತಶಿ 

ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ. ತೊ ಆಪ್ಲೆ ಖಾಟ್ಕರ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಸಾ 

ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ವೊರಾಂ ಮೆಜ್ಜೆ ದೊನೀ ಕಾಂಟೆ ಆಶ್ವ್ವಾ 

ಅಂಕ್ಯಾಚೆರ್ ರಾವೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ BN, ಜಾಲೆ. ಪುಣ್ ಪಾದ್ರಿ ಸರ್ಶಿನ್ 

ಗೆಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ದಿಸ್ಲೊ ನಾ. ತಾಕಾ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್ ಮಾಟೆಂ 

ಪುಣಿ ಮೆಳೊಂಕ್ನಾ ಗಾಯ್?! ಕಿತೆಂಯೂ ಜಾಂವ್, ತಾಕಾ ವ ಪಾದ್ರಿಕ್ 

ಅವೃಡ್ ಘಡಾನಾಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. 

ಆಪುಣ್ ವೆಗ್ಗಿ 0೦ "ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕ್ವಲ್ಕಾಂನಿ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ 

ಅಪಾಕ್ ಫಾಯೊ ಆಸಾ ಮಣ್ ಸಮೊನ್ ಹಾನಾನ್ ಘರಾಂತೊ 
ಣ ಎ ಯ ಜ ಶಿ ಬ roa) 

ದಿವೊ ಪಾಲ್ವಯ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಚೆಂ ಜನೆಲ್ ಆವಾಜಾವಿಣೆ ಉಗ್ಮೆಂ ಕರುನ್ 

ತಾಣೆ ಭಾಯ್ ತಿಳ್ಳಿಂ. ದೋನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಂಗ್ಲಾ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ರುಕಾಮುಳಿಂ 

ಉಲವ್ಹ್ಯಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ-ಕೋಲ್ಟಾ ! Shs ಆನಿಕಿ ಪಾಟಿ ವಚುಂಕ್ 

ನಾ! ಹರ್ಶೆಂ ನೋವ್ ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಜೆವಾಣ್ ಕರ್ಚೊ ಕೋಲ್ಡಾ ಆಜ್ 

ಖಾಣಾಚ್ಮ್ಕೆ ಖಬೈರ್ಚ್ ನಾಸ್ Go. ಆತಾಂ ಭಾಯ್ ವೆಚೆಂ ತರ್ 8 ಜೂ ಗ್ ಈ) 

ದೊಗಾಂಯ್ಚು ದೀಷ್ಟ್ ಚುಕಯ್ದಾ ಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ! ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಭೋವ್ 

ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ಸಮ್ಮಾ ಜೊ wae ಜಟ್ಟ |, ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತರ್ 

ಕೋಲ್ಡಾ ಕ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರುಂಕ್ ಬರೊ ಉಪಾವ್ ಅಸೊ. ಪುಣ್ ವೊರಾಂ 

ಸಾಡೆನೋವ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ತರಿ, ಪೆಟ್ಟಿ ಎದೊಳ್ ದಿಸಾನಾಸ್ಲೊ! ಘಳಾಯೆ್ 

ಕೆಲ್ಕಾರ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಆನಿ ಪಾದ್ರಿಕ್ "ಘೆವ್ನ್ ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಜಾ ಭಿತರ್ 
= ಅಂಗ್ ನರ್ ಲಲಿ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ ಗೀ?-ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಳ್ವಳ್ಳೊ. 

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಕೊಣಾಚಾಗೀ eee ಆವಾಜ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಜಾ 

ಕಾನಾಂತ್ ಮಾರ್ಲೊ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಜನೆಲ್ ಉಗಡುನ್ ತಾಣೆ ಭಾಯ್, 

89,0. ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆತಾಲಿ! ತಾಣೆ 

ರುಕಾಚ್ಯಾ ಬೌ ನಜರ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಧಂಯ್ ಆತಾಂ Rd ಕೊ ಚ್ 

ರಾವೊನ್ » ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡ್ತಾ ತಾ. ತರ್, ಕೋಲ್ಡಾ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲೊ ಇಮ್ದ Bo 

ಖಂಡಿತ್! ಪುಣ್ ತೊ ಗೆಲ್ಲೊ ವೆಗಿಂ ಪಾಟಿಂ 'ಯೆಂ ದ ಸೂ?! ಕಿತೆಂಯೂ 

ಜಾಂವ್, ತೊ ಘರಾ ಸಾಮ್ನಾರ್ ನಾಸ್ಲ್ಲ್ಯಾೂವೆಳಿಂ ಘರಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ 
ಖ md ೧೧ , 
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Go ಬರೆಂ. ಪುಣ್ ಪೆಟ್ಟಿ? ತಾಕಾ ರಾಕ್ವಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ಲೆ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ! 

"ತೊ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ABD, ನ್. PIN’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ಆನಿ ವೊಣದ್ 

ಫೊಡುಂಕ್ ಗರ್ಜ್ GA € ಹತ್ಕಾರಾಂ ತಾಣೆ ಹಾತಿಂ ಫೆತ್ಲಿಂ. 

ಆವಾಜಾವಿಣೆ ಸೊಪ್ಯಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ತೀಳ್ಡ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಪಾರೊ 

ಮುಖಾರ್ಚ್ ಉಭೊ ಆಸ್ಲೊ! ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ ಕಾಳಿಜ್ ತೊಡಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 

ಬರಿ ಭೊಗ್ಗೆಂ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತೊ ಸೊಪ್ಕಾರ್ಚ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಾಂಧುನ್ 

ಮ್ಲ ಳ್ಳೆಬರಿ ರಾವ್ಲೊ. ಪುರೊ ಪಾಟ್ ಘಾಲುನ್ ಘರಾಚ್ಯೆ ಆನೈಕೆ ಕುಸಿಕ್ 

ಘುಂವ್ರಚ್ ತೊ ಆಂಗ್ಲಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ ಆನಿ ಆಂಗ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ವೀಸ್ ಮೆಟಾಂ 

ಮುಖಾರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ವೊಮ್ಮೊಚ್ ನಿದ್ದೊ .. ಪಾರ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್ 

ಕಸಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಯೆತಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಮೊಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಕಾನ್ 
ಚುರುಕ್ ಕೆಲೆ, 

ಪಾರ್ಯಾ ಥಾವ್ರ್ ಕಸಲಿಜ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ NA. ಪಾರ್ಕಾನ್ ಘುಂವೊನ್ 
ಪರ್ತುನ್ ಪಾಟ್ ಘಾಲ್ಲಿಚ್ ತೊ ಉಶೊನ್ ಚಿಕೆ ಮುಖಾರ್ ಧಾಂವ್ಲೊ ಆನಿ 

ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಬರಿಚ್ ಧರ್ಣಿರ್ ವೊಮ್ಮೊ ನಿದ್ದೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 
ತಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಪಾರೊ ಆಂಗ್ಲಾಂತ* ಉಬೊ ರಾವೊನ್ 

ತೊ ನಿದ್ಲ್ಲೈ ಕುಸಿನ್ಂಚ್ ಪಳೆತಾಲೊ! ತಾಚಾ ವೊಂಟಾಂನಿ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲಿ 4 

ಸಿಗ್ರೆಟಿಚೆಂ WHO ಪೊಂತ್ ತ್ಕಾ ದಾಟ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. 
ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ ಪಾಂಚ್ ನಿಮಿಷಾಂ ಉತರ್ಲಿಂ ತರಿ, ಪಾರೊ ಉಭೊ os 
BH, ಹಾಲಾನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ ತ್ಕಾ ಹಿಂವಾಂತ್ ತರಿ, ಶೆಳೊ ಘಾಮ್ 
ಸುಟ್ಲೊ. 

ಪಾಂಚ್ .... ಧಾ.... ಪೊಂದ್ರಾ ನಿಮಿಷಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ. ಪುಣ್ 

ಪಾರ್ಯಾನ್ ಜಾಗೊ ಬದ್ದಿಲೊ ನಾ. ದೊವಾನ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ ್ಯ ತೆ ಧರ್ಣಿರ್ 

ಆನಿಕಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತೊ ಹಾಲಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿದ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಂಗ್ಲಾ 
ತೆವ್ಶಿನ್ ತಾಣೆಂ ದೊಳೆ ಘುಂವ್ಣಾಯ್ಲೆ. ಪುನ್ಯಾನ್ ತೊ ಸಿಗ್ರೆಟಿಚೊ ತಾಂಬ್ಡೊ 
ಉಜ್ವಾಡ್ ಆತಾಂ ದಿಸಾನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ಶಿಪಾಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲಾ ವ ಫಕತ್ 
ತಾಚಿ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾಲ್ವಾಲ್ಕಾ? ಪುಣ್ ಆನಿಕಿ ಘಳಾಯ್ ಕರುಂಕ್ 
ವೇಳ್ ನಾಸೊ , 

೧ 
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ವೊರಾಂ ಎದೊಳ್ಚ್ ಧಾ ಉತರ್ಲೆಲಿಂ. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿವ್ಹಾಳಿಬರಿ 
ಪೊಟ್ ವೊಡುನ್ಂಚ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೊ. ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಆನಿ ಪಾಯ್ doer 

ಟುನ್ ದುಖೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ. ಸುಮಾರ್ ವೀಸ್ ನಿಮಿಷಾಂಚೊ ವೇಳ್ 

ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪೊಟ್ ವೊಡುನ್ ಮುಖಾರ್ ವೆತಚ್ ತೊ ಪಾಯಾಂಚಿರ್ 

ನೀಟ್ ಜಾಲೊ, ತಾಚೆಂ ಫರ್ ಎಕಾ ಫರ್ಲಾಂಗಾ ಪಯ್ಸ್ ಅಸ್ವಷ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. 
ತಾಣೆ ಭೊಂವ್ತಿಂ ದೀಷ್ಟ್ ಭೊಂವ್ಣಾಯ್ಲಿ. ಕೊಣ್ಂಚ್ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ 

ಕರಿನಾಸ್ಲ್ಲೊ! ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಘರಾಂ ಆಸ್ಚಿ ಸುವಾತ್ ಆವಾಜಾವಿಣ್ ಚಲೊನ್ 

ಉತರ್ತಚ್ ತೊ ದೋನ್ ನಿಮಿಪಾಂಭರ್ WOT, Wd, ಆಡೊಸಾಕ್ 

ರಾವ್ಲೊ. ಕೊಣೆಂಚ್ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಮ್ದ ್ ಜಿ ಖಾತ್ರಿ 

ಲಾಭ್ವಚ್, ಇಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಭೈಂ ಆನಿ ದುಭಾವ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರೊನ್ 

ಆಂಗಾಂತ್ ಧಯ್ರಾಚಿ ಉಬ್ ಚರ್ಲಿ. ಕುಡಿಂತ್ ರಗ್ತಾಚೈ ಚಲಾವಣೆಚೊ 

ವೇಗ್ ಚಡ್ಲ್ಲೆಬರಿ ತಾಚೆ ಪಾಯ್ ತಾಕಾ woo, ವೇಗಾನ್ ಮುಖಾರ್ 

ವ್ಹರುನ್ ಗೆಲೆ. 

ತ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಕಸೊಯೂ ದಾಂಟೊನ್ ಪಡೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ 

ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಲಾಜ್ಯಾ ಆಂಗ್ಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ : ray ಚ್ ಜಾಗ್ ಮಾಗ್ 

BOAO. ವಿದ್ಯಾಸಾಲಾಚೆಂ ತೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ವಠಾರ್ ಘನ ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ 

ಗರ್ಜೆಚಿ ತಪಾಸ್ಲಿ ಕೆಲಿ. ತೆಂ ವಠಾರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆನಾಕ ಷ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ 

ಕೂಡ್ ಪಾರೊತ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣ್ ಂ೦ಚ್ ಶಿಪಾಯ್ ಜಃ ನಾಸ್ಲ್ಲೊ 

ತಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಹ್ಲ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಲ ಹ್ ತಾಣಿಂ 

ಚಿಂತ್ಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಲಾ ಭಿತರ್ ತಿಳುನ್ 

ಪಳೆಲೆಂ. ವಿದ್ಯಾಸಾಲಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಸಿ ಲ್ಕಾ ಪೊಂತಾರ್ ಏಕ್ ಉಜಾಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ 

ಆಗ್ಬೆಂ ಫಟ್ ಫಟ್ ಆವಾಜಾ ಸಂಗಿಂ ಜಳ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಕಾ ಉಜಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾ 
ಶಿ 

ಸಾಕ್ ವೊಣ್ತಿಕ್ ತೆಂಕುನ್ ದವರ್ಲ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಬುಯಾಂವಾಂ ರುುಳ wv aT Op 

ಳ್ತಾಲಿಂ. ಶಿಪಾಯ ಸಗ್ಳೆ ನಾಕ್ಭರ” ವೊಡ್ಕಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ನಿದೆಂತ್ 

ಘೊರೆತಾಲೆ! 
ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಳೂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ಬಂದಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊ. 

ಅಂಗ್ಲಾಂತ್ ರಾವೊನ್ So, ಕುಡಾಚ್ಕೆ ವೊಣ್ತಿಚೆರ್ ತಾಣೆ ದೀಷ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ. 

ತ್ಕಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಘುರ್ತಾಚೊ ಜಾಗೊ ತಾಜ್ಕಾ ದೊಳ 70, 08 ಸಾಂಪಡ್ತಜ್ ತಾಣೆ 
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ವೊಣ್ತಿವಯ್ಲೊ ಚುನೊ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಇರ್ನ್ಮಾನ್ ಖೊರಟಾವ್ನ್ 

ಕಾಡ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಇರ್ನೆಂ ದೋನ್ ಇಟ್ಕಾಂ 

ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಖಾಂಚಿಚೆರ್ ಬಸ್ತಾನಾ ಆನೈಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಡ್ತೆ ಲಾನ್ 

ಇರ್ನ್ಯಾಚ್ಕಾ ಥೊರ್ವಾಚೆರ್ ಎಕ್ ಹಳ್ತಾಚೊ ಮಾರ್ ಬಸಯ್ಲೊ. ಸುಮಾರ್ 

ಪಂದ್ರಾ ನಿಮಿಷಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತ್ಕಾ ಬಿರ್ಮೊತ್ ಥೊರ್ವಾಚೈ 

ತಕ್ಲೆರ್ ಅಸಲೆ ಸಬಾರ್ ಮಾರ್ ಅರ್ನಾಲೆ ತರಿ, ಸಿಮೆಟಿನ್ ಬಾಂಧ್ಲ್ಲೊ 

ಇಟೊ ಹಾಲ್ಲೊ ನಾ. 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ಹತ್ಕಾರಾಂ ಸಕಯ ದವರುನ್ ಶಿಪಾಯ್ ನಿದ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ತೆವ್ಶಿನ್ ಕಾನ್ ದಿಲಿ. ಇಂಕಾಂ ಆನಿಕಿ ಜಾಗ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಸ್ಲ್ಲಿ. ಕಠಿಣ್ 

ಹಿಂವ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆ ಜನೆಲಾಂ ಧಾಂಪುನ್ ನಿದ್ಲ್ಲೆ. ತಾಣಿಂ ಉಗೈೆಂ 

ಸೊಡ್ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಜನೆಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಧಾಂಪುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಸೆಂ 

ಾಇಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆ ನಿದ್ಲ್ಲಾ ; ಕುಡಾಭಿತರ್ ಆವಾಜ್ ಸರಾಗ್ ವ್ಹಾ ಳಾನಾಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಕಪಾಲಾ ವಯ್ಲೊ ಘಾಮ್ ಪುಸುನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. 

ಇರ್ನೆಂ ಪರ್ತುನ್ ವೊಣ್ತಿಕ್ ಚಾಬೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. 

ತಸೆಂ ಸುಮಾರ್ ಧಾ ನಿಮಿಷಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ 

ಏಕ್ ಇಟೊ ಪೊಣ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಕೆಲೊ. ಅಖಂಡ ಭಾತಾಚಿ ಏಕ್ ಕಣ್ಣಿ 

ಹಾತಿಂ ಧರುನ್ ರೈತ ಸಂತೊಸ್ಟಾ ಬರಿ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ತೊ ಇಟೊ ಹಾತಾಂತ್ 

ಘೆವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ಸೊ. ತೊ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದವರ್ತಚ್ ಪೊಣ್ತಿಕ್ 

ತೊಂಡ್ ದೀವ್ನ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಹಳೂ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ಉಲೊ ದಿಲೊ. 

“ಹ್ಯಾನ್ಸ್ I” ಕುಡಾಂತ್ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿ. 
“ — — ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸೊಡಂವ್ನ್ ಆಯಾ ೦, ಆನಾ” ಹಾನ್ ಪುಸು ಸೊ. 
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ಜಾಲೊ, “ಪಳುನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಬರೊ ಸಂದರ್ಭ್ ತುಕಾ ಇಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, 

ವ್ PSII ಆನಾ? 

ಆಮ್ಮಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ತಾಂಚ್ಯಾ: 

ಜ್ಞಾ ವಿಷ್ಠಾಂತ್ ಚಿಂತಾ ಕರಿ 

ತ 
ಶಿ 

ಪಯ್ಸ್ ವಚುಂಕ್ 
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“ನಾ ಅನಾ,” ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿರ್ಧಾರಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ತುಕಾ ಮ್ಹ ಜೆ 

ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಜೆ So, ಶಿವಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಲಾ 

ಸೊನಾ. ಆನಿ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಸಾಧ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಆನಿ 

ಥೊಡೆ ಇಟೆ ನಿಕ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕೆ ಕುಮಕ್ ಕರ್. ತೆದ್ನಾ 

ಆಮಿ ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಳುಂಕ್ ಸಕ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.” 

ಬಾಪಾಯ್ದಾ A ಮೊಗಾನ್ ಎಕಾ ದೃಢ್ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 

ಪುತಾಕ್ ಸಮ್ಮಾ ೦ವ್ಕ್ ವಚುನ್ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ sor 5,08 

ಮೋಸ್ ಆಸಾ =, ಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾ ಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಚಡಿತ್ ಉಲ 

ಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ 

ಇಟೊ ನಿಕ್ಫೊನ್ ವೊಣ್ತಿಂತ್ ಆತಾಂ ಏಕ್ ತೂಂಬ್ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ 

BES, ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ತೂಂಬ್ ರುಂದಾಂವ್ಚಿ 

ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲಿ, ದೆಕುನ್ ಬಾಪುಯ್ ಪುತ್ ಆನಿಕಿ ಚಡ್ ಉಮೆದಿನ್ ವೊಣದ್ 

| ಪೊಕ್ರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಾ ತಿತ್ಲೊಚ್! 
ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಹತ್ಕಾರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದವರ್ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ 

NB BA. 

“ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಆನಾ?” ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

ತಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಬಾಪಾಯ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಳಿನಾ. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ 

ಚಡ" ಕಾವ್ಚೆಲೊ. 

“ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಸಾಂಗ್ ಆನಾ? ಅವೆ 

ಆಯ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಏಕ್-ದೋನ್ ಇಟೆ ನಿಕ್ಳಾಯ್ದ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆ.” 

“ಉಲಯ್ನಾಕಾ ಹ್ಯಾನ್ಸ್!” ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಜಾ ಗ್ವಣ್ ದಿಲಿ 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾ ನ್ ವೊಗೊ ರಾವೊನ್ ಕಸಲೊಯೂ 

ಕಾನ್ QS. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ 'ಸಲೊಚ್ ಆವಾಜ್ 

ತರ್ ಬಾಪುಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ NG wo ಜಾವೈತ್? 
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“ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತುಂವೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ತುಂಬಾಂ 

ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆವ್ಯತ್ ಆನಾ,” ಹ್ಮಾನ್ಸಾನ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಧಯ್ರ್ 

ದಿಲೆಂ. “ವೆಗಿಂ ವಯ್ರ್ ಚಡೊನ್ ತುಂಬಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್. 

ಹಾಂವ್ ಆಧಾರ್ಸುನ್ ಧರ್ತಾಂ.” 
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“ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾನ್ಸ್, ಹೆಂ ಸಾಹಸ್ 
ಉಪ್ಕಾರ್ಚೆಂ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣೊನ್,” ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ತಾಳೊ ಖಂತಿಷ್ಟ್ ಜಾಲೊ. 

“ತಾಣಿಂ ಉಲಂವ್ಹೆ 0 ತುಕಾ ಆಯ್ಯಾನಾಂಗೀ? ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ನಿಮಿಷಾಂನಿ 

ತೆಂ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ತೆಲೆ! ತೆ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ 

ರ್ಯೂ ತಾಂಚ್ಕೊ ಬಂದುಕ್ಕೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಗ್ರಾಸಿತೆಲ್ಕೊ !” ' 

ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೊನೊ ಜಾಲೊ. ಬಾಪುಯ್ ತಸೆಂ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಉಲಯ್ತಾ 

ಮ್ಲ ಳ್ಸೆಂ ತಾಕಾ ಸಮ್ಮಾ ಲೆಂನಾ. ತರ್ ತಾಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಹಸ್ ನಿರ್ಫಳ್ 

ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಚ್ ಬರಿ? ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಮರಾಜಾಯಿಚ್?!” 

“ತೆ ಆಯ್ಲೆ ಪುತಾ,” ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ತುರ್ತ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. 

“ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ತುಂವೆಂ ಸಾಂಪ್ಲೊಂಕ್ ನಜೊ. ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ 

ಧಾಂವ್! ವೆಗಿಂ ಧಾಂವ್!” ಶೆ 

“ತುಂವೆಂಯೂ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಅನಾ,” ಹ್ಯಾನ್ಸ್ 
ಕಳ್ಳಳ್ಳೊ. “ನಾ ತರ್ ತುಕಾ ತೆ ಜಿವಂತ್ ADE, ನಾಂತ್, ತುಂವೆಂ 

ಮರೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಂಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ದೊ ತರಿ ಕಸಲೊ?” 

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಖಂತ್ ಕರಿನಾಕಾ ಪುತಾ” ಬಾಪಾ 0338, 
ಪುತಾಕ್ ಭುಜಯ್ಲೆಂ. “ತುಜೆಂ ಸುಖ್ ಮ್ಲ ಜೆಂಯೂ ಸುಖ್, ಪುಣ್ ತ್ಯಾ 
ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘಾಸಾಂತ್ಲೊ ತುಂವೆಂ ರಾಕಾಜಾಯ್. ತಾಣೆ , 
ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆ ೦ ಮಿಸಾಂವ್ ವರ್ತೆಂ. ಅಳೆ ತೆ ಆಯ್ಲೆ; ಧಾಂವ್! ವೇಳ್ 
ಕಾಡಿನಾಕಾ, ಧಾಂವ್!” 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚ್ಯ ಮತಿಂತ್ ಗೊಂದೊಳ್ Ww Ge. ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ 
ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ ನಾ. ಶಿಪಾಯಾಂಚೆಂ ಉಲವ್ಸೆಂ ಆನಿ ಶಿರಾಪ್ 
ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂನಿಯೂ O71. ಮೆಟಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಆನಿ ಶೆಕಿಂ 
"ಟೋರ್ಚಾ'ಂಚೊ ಪೆಟೊನ್ ಪಾಲ್ನೊಂಚೊ ಉಜಾಡ್! ವಯ, ತೆ 
ಕುಡಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗಡ್ವಾಲೆ! % ks 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ ವೀಜ್ ಮಾರ್ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಭೊಗ್ಗೆಂ. ಬಾಪಾಯ್ಜ್ಯಾ 
AVS ಗಡ್ omens On en a ಭಖ ಇ ಉತ್ರ್ಪಾಂಕ ೨೮ ಜಾವ್ನ್ ಅಳೆಲ ಉಲ೦ಬ್ಲಾ. ತಾಚಿ ಮತ್ ಸಾರ್ಕಿ ಕಾಮ್ 
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ಮಿಸಾಂವ್! "ಏಕ್ ಸಾಹಸ್ ಸಲ್ಪಣೆಂತ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ ತರಿ, ದುಸ್ರೆಂ ಸಾಹಸ್ 
ತೈಚ್ ಸಲಣೆಚ್ಕೆ ಸಮಾಧಿಂತ್ ಸಮಾಪ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ'. ನವ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾ 
ರಾನ್ ತೊ ಧಾಂವ್ಚಾನಾ, ದೊಳ್ಳಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಪರ ಹಾಂ SUS ಲಿಂ. 

ಪಯ್ಲೆಂ ಎಕಾ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಒ : 5, ಜೀವ್ 
ಹಾತಾಂತ್ ಧರುನ್ ಧಾಂವ್ರಾಲೊ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 

ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಕೊಣ್ಂಚ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೊನಾ ತರಿ, ತಾಂಚ್ಯಾ 

ಶೆತಾಂ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ, ತೆ ಕ್ರೂರ್ ಶಿಪಾಯ್ ತಾಚ್ಯೆ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್ 

ಮ್ಲ ಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಸ್ವ We, ಜಾಲೆಂ. ವಾರ್ಕಾರ್ ಉಜ್ಜ ಶಿರಾಪ್ ಆನಿ ಫಾರಾಜೊ 

ನಾದ್ Saws, ಕಾನಾಂನಿ ಗುಣ್ಣು ಣ್ಣ್ಲೊ. ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸೊಡಂವ್ಚಾ 5 ಸಾಹ 

ಸಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ರಾಗಾಚ್ಯಾ ಉಜಾಕ್ ತಾಣೆ ತೇಲ್ ವೊತ್ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ 

ಜಿವಂತ್ ಧರಿಜಾಯ್ ವ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡಿಜಾಯ್ 2, ಳ್ಳ್ಯಾ ಹಠಾನ್ ತೆ ಪಾಟ್ 

ಧರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ! ಆತಾಂ ಮುಖ್ಲಿ ವಾಟ್? ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ತೆ 

ಖಂಡಿತ್ ಭೊಗ್ಗು ಂಚೆನಾಂತ್. ಬಂದೂಕೆಚೆ ಫಾರ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಚಿಂವ್ರೆಲೆ. 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚೆಂ ಮನ್ ಚಂಚಲ್ ಜಾಲೆಂ. ಥಂಯ್ ರಾವೊನ್ ಆಪ್ಲಿ 

ಚೂಕ್ WHT? ಪಾದ್ರಿ ಖಂಯ್ ಲಿಪ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ತಿಳ್ಸಿಲ್ಕಾರ್ 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಆನಾಕ್ ತಾಣೆ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಯೆತ್ ನಹಿಂಗೀ? ತೆ ತಾಕಾ 

ಖಂಡಿತ್ BoA ತೆಲೆ ಆನಿ ಕೋಲ್ಟಾ ಯೂ ತಾಂಚೆ ಪಾಸ್ವತ್ ಜರೂರ್ ಎನ 

ಯ್ತಲೊ....ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ FB, wd, ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿಲೆಂ ನಾ. 

ಘಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಶಿರ್ಶಿರ್ಲೆಂ. ಬಾಪುಯ್ ವಾಂಚ್ಞ್ಯಾರಿ 

ಪುತಾಚೆಂ ಕರ್ತುಬ್ ನಿಹಾಳ್ನ್ ಖಂತಿನ್ ಕರ್ಗೊನ್ ಮರೊಂಕ್ ಆಸಾ! 

ನಾ! ತಾಣೆ ಧಾಂವ್ಲೆಚೊ ವೇಗ್ ಚಡಯ್ಲೊ. | ತಾಚೆ ಪಾಯ್ ಕಠಿಣ್ 

ವೊಳ್ತಾಲೆ. ಕಸೊಯೂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ರಾನಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಕಾರ್! 
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ಫಾರಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಧರ್ಣಿರ್ ವೊಮ್ಮೊ ನಿದೊನ್ 

ಆನಿ ಆವಾಜ್ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡ್ಲೆ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ತೊ ಶೆಕಿಂ 

ರಾನಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ರಾನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೂ ತೆ ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಧರುನ್ 

ಯೆತಲೆ! ತಸೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ 

ತಾಣೆ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಸ್ಲೆಂ. ಆಡ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ರಭಾಡಾಂಚೆ ಫಾಂಟೆ 

ಕುಸಿಕ್ ಲೊಟುನ್ ಅಪುಣ್ ಖೈಂಚ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಘುಂವ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಯ್ತ್ 

ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ತೊ ಮುಖಾರ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೊ. 

ತ್ಕಾ ದಾಟ್ ರಾನಾಂತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭೋವ್ 

ಅಪಾಯಾಚೆಂ.  ರಭಾಡಾಂಚೆ ಸುಕೆ ಫಾಂಟೆ ಲಾಗೊನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚೆಂ ಆಂಗ್ 

ಸಗೈೆಂ ಘಾಯೆಲ್ಲೆಂ. ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯೆ ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ತಾಚೆ ಹಾತ್-ಪಾಯ್ 

ಕಠಿಣ್ ಫೊಡ್ತಾಲೆ. ಪಾಯಾಂಚಿ ವೋಳ್ ಕಾಡಾ DA S ರೂಕ್ 

ರಭಾಡಾಂ ಚಡ್ ಗಣ್ಣ್ ಆಸ್ಚೆ ಕಡೆ ತೊ ಚಿಕೆ ಬಸ್ಲೊ. ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೊ 

ತುವಾಲೊ ಕಾಡುನ್ ಮುಖಾಮಳಾವೆಯ್ಲೊ ಘಾಮ್ ಆನಿ ರಗತ್ ತಾಣೆ 

ಸ್ಲೆಂ. 

ಬಸ್ಲ್ಲೆಕಡೆ ತಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವಿದ್ಯಾಸಾಲಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಧಾಂವ್ಲಿಂ. 

ಆಪ್ಣಾಚಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಮುಖಾರ್ಸಿಯೆತ್ ಮ್ಹ ಣ್ 

ಚಿಂತುನ್ ಶಿಪಾಯ್ ಫಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲಾ ತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ಖುಬಾಳುನ್ ಪಾಟಿಂ 

ಗೆಲ್ಲೆ ತೆ, ತಾಚ್ಯಾ ಆನಾಕ್ ದಗ್ಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್! ಬಾಪಾಯ್ 

ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ತುನ್ ದು:ಖಾಂ ಭರ್ಲಿಂ. 

ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಅಂತರ್ತಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆನಾನ್ ತಾಕಾ ಮೊಗಾನ್ ವಾಗ 

ಯಿಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ತಾಚೊ ಆನ್ ಕ ಷ್ಟಾಂಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಆನಾಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ಫಾದರ್ ಹೋಶಾಕ್ .ವಾಂಚ 

ಯ್ಯಾ ಯ್! ಆನಿ ತಿಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆನಾಚಿ ಆಶಾ! ನಿಮಾಣಿ ಆಶಾ! 

ತೊ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾವ್ಲೊನಾ. ಉರೊನ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೊ, ಕಾಳೊಕ್ 

TVD, OD, ರಾನಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಚಡಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ವಿವಿಧ್ ಆವಾಜ್ 

ತಾಕಾ ಆಯ್ಯಾತಾಲೆ. ಕೊಣ್ಯೂ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರಿನಾ D2, ಣ್ ಕಸೆಂ 

ಸಾಂಗ್ಚೆ ೦? ಥೊಡೆ ಶಿಪಾಯ್ ಪುಣಿ ಕೋಲ್ಟಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಸೊದ್ದೆಕ್ 

ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್?! ಧರ್ಣಿರ್ ವೊಮ್ತೊಚ್ ನಿದೊನ್ ತಾಣೆ ಕಾನ್ 

ಜ್ 
w 

a ಚತು 4 1! 
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ನೀಟ್ GO. ಮೆಟಾಂಚಾ ಅವಾಜಾ ಸಾರ್ಕೊ ಏಕ್ ಕೀಣ್ ಆವಾಜ್ ತಾಚಾ 
or [) 

ಕಾನಾಂಕ್ ಮಾರ್ಲೊ. ಧಯ್ರ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುನ್ ಚಡ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾ 

ಯೆನ್ ತೊ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲೊ. ತ್ತೆ ಕಾಳ್ಗೆ ರಾತಿ ಆಪುಣ್ ಖಂಯ್ ಪಾವಾ ೦ 
ಇತು "ಶ್ರಿ 1 ೨ ೧ 

ಮ್ಲ ಣ್ ತಾಕಾ ಅಂದಾಜ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ! PBS ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ 
6 Uy ~ = soz ಇಕ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಪಾನಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಳ್ಬ್ಯಾ TFSI Od, ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ಯೂ 

ಮೊಡೂಂ ಆಡ್ ಯೇವ್ನ್ ಹರ್ಕತ್ ದಿತಾಲಿಂ. ಮಾಟ್ಕಾಕ್ ವೆಚಿ ವಾಟ್ 

ಸೊದುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ಚ್ ತಾಕಾ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲೆ. 

ಪರ್ತುನ್ ಮೆಟಾಂಚೊ ಆವಾಜ್! ತೊ ಧಾಂವೊನ್ ವಚುನ್ ಎಕಾ 

ರುಕಾಚ್ಯಾ ಆಡೊಸಾಕ್ ರಾವ್ಲೊ. ವ ತಾಚಿ ಆಯ್ಕೊಂಚಿ ಸಕತ್ಚ್ ತಾಕಾ 

ಫಟಯ್ತಾಗೀ? ಧಯ್ರ್ Par, ತೊ ಧಾ ಮೆಟಾಂ ಮುಖಾರ್ ಚಲ್ಲೊ. 

ಪುಣ್" ನಾ! ಮೆಟಾಂಚೊಚ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆವಾಜ್ | ಶಿಖಾರೆಗಾರಾಂ ಬರಿ 

ಶಿಪಾಯ್ ಚಾರಾಂಯೂ ಕುಸಿಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲುನ್ ಆಯ್ದ್ಯಾತ್ಗೀ ?! 

ದೋನ್ ನಿಮಿಷಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಕಾ ಅಸ್ವಷ್ಟ್ ದಿಸ್ಲಿ. 

ಕೋಲಾ ! ಕೋಲಾ ಜಾುಲ್ನಾರ್ ತಾಚಾ 
ಜ ಜ 5 5 

ಲೆಚ್. ಜಾಂವ್ಚೆ ರ ಜಾತಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹ್ಯಾನ 

ಥಂಯ್ ಸಬ್ ರಾವೊ. 30.8 ಲಾಗಿಂ ಸರಿ. ಕೋಲಾ ನ 
ಚ ಇ @ ೧೨ ು 3 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ದೊಳೆ ರುಂದಾಯ್ಲೆ. ತಾಚೆ ಮುಖಾರ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಉಭೊ ಜಾಲ್ಲೊ! 

ಹ್ಯಾನ್ಲಾಕ್ ಚಿಕೆ ಜೀವ್ ಭರ್ಲೊ. ಆಖೇರಿಚ್ಯಿ PS, ಪುಣಿ ಪೆ 

ಮೆಳ್ಳೊ ನಹಿಂಗೀ? ಪುಣ್ ಹ್ಶೆ ಭೆಟೆಂತ್ Gd, do B ಆನ್ಲೇಕ್ ಆಶರ್ಯ 

«) el @ € 
3 ಆ) 

©) 
ಈ) 

ಶಿ ಣು ಶ್ರಿ ಬ 

ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಬಾಂಧುನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಖಾಣಾಚಿ ಆನಿ ಮುಸ್ತಾ 052,08 

ಪೊಟ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆನಿಕಿ ಉಮ್ಮಾಳ್ತಾಲಿ. ತರ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಫಾದರ್ 

ಹೋಶಾಕ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ನಾ! 

“ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಪೆಟ್ಟಿ? ವಾಟ್ ಚುಕ್ಲಿ?” ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ಬಿರ್ಮೊತಿಚ್ಯಾ 

OTD, O° ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

“ವ್ಹಯ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್,” ಪೆಟ್ಟಿ ನಮ್ರತೆನ್ ವೆ 

ಇಶ್ಯಾರೆ ಘೆವ್ನ್ ದೊನ್ಬಾರಾಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಲೊಂ ತರಿ, ಮ್ಹಾಕಾ 

ವಾಟ್ Wd. ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಯೂ ಹಾಂವ್ ಸೊದು 

ಮಣ್ ಹಾಂವ್ ove ನ್ಂಚ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾಂ ವ 
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ನೆಣಾ. ತುಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಸ್ಲೊಯ್ ಜ್ಯಾಲ್ಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಭಿಯಾನ್ಂಚ್ ' 

ಮರ್ತೊಂ.” 

“ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ ಪೆಟ್ಟಿ,” ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ. “ಪಾಟಿಂ ವೆಚಿ 

ವಾಟ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ದಾಖಯ್ತಾಂ. ಆಮಿ ಯಾ.” 

ಪೆಟ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ಜ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡುಂಕ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾ ಚೆಂ ಮನ್ 

ಕಬೂಲ್ ನಾಸ್ಲೆಂ. ಪೆಟ್ಟಿಕ್, ತೊ ರಾನ್ ಉತರ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ 

ಪಾಂವ್ಕ್ಯೂ ತಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಸ್ಲೆಂ. ತಸೆಂ ಕೆಲ್ಯಾ ರ್ ಮಾಜ್ರಾಜ್ಕಾ 

ದಾವ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಂದ್ರಾನ್ ಆಪ್ಲಾಕ್ಚ್ ಒಪ್ಪು ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಜಾಯ್! 

ಫಾಂತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ತಾಣೆಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಮಾಟ್ಕೂಕ್ ಪಾವಾ 

ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಫಾದರ್ ಹೋಶ್ ತಾಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೆತಾ ಆಸ್ತಲೊ! 
ವಾಟ್ ಚಮ್ಮೊನ್ ಮುಖಾರ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ, ಪೆಟ್ಟಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಸಗ್ಳಿ 

ಇಣಿ ಸಾಂಗೊನ್೦ಜ್ ವೆತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾ ಮತ್ ದುಸ್ರೆಚ್ಕಡೆ 

ಆಸ್ಲ್ಲಿ.  ಮುಖ್ಲ್ಯೆ ಮಾಂಡಾವಳಿ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ಆತಾಂಚ್ ಚಿಂತಿ 

ise ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಕೊಣ್ಯೂ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ತಾತ್ಗೀ 

ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕಾನ್ ದೀಜಾಯ ಆಸ್ಲೆಂ. 

“ಆಮಿ ಫರುಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್ಗೀ ಹ್ಯಾನ್ಸ್? ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ 
ಪೆಟ್ಟಿನ ರಾವೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

“ವ್ರ ಯ್ ಪೆಟ್ಟಿ, ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ತುಂವೆಂ ಘರಾ ಪಾವೈತ್.” 

“ಆನಿ ತುಂವೆಂ? ತುಂ ಘರಾ ಯೇನಾಂಯ್ ?” 

“ಹಾಂವ್ ?” Wy ನರ್ಗೊನ್ ಘಳಾಯ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪೆಟ್ಟಿ 
ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ. “ಮ್ಹೆ ಜೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತಾ ಕರಿನಾಕಾ 

ಪೆಟ್ಟಿ. ಹಾಂವ್ ಉಪ್ರಾತ್ ಯೆತಾಂ.” 

ಹ್ಮಾನ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಹೋಶಾಕ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ವೆತಾ ಮಣ್ ಪೆಟಿಕ್ 
ABC. ದೊಗ್ಯೂ ಉಲಯ್ದಾಸ್ತಾಂ ಫುಡೆಂ ಚಮ್ಮಾ 3. ಥ್ರ 
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ಧರುಂಕ್-ತಾಂಕಾಂ ಸುಲಭ್ಚ್ ಸಯ್! ತಾಣೆ ವೆಗಿಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವಾ 

ಜಾಯ್! ಹೆವ್ಕಿಲ್ಯಾನ್ ಚಾಲ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪೆಟ್ಟಿ, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ 

ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ. 

“ಹಾಂಗಾ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ರಾವ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾನ್ಸ್,” ತಾಣೆ ವಿನಯ್ಲೆಂ. 

“ ಪುರಾಸಾಣೆ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಯ್ ವೊಡುಂಕ್ಚ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್.? 

ಪೆಟ್ಟಿಕ್ ಆತಾಂ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲಿ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕ್. 

ಘಳಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಗಳ್ಳಾಕ್ ಪಾಸ್ ಅರ್ನಾತಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ 

WES BOW ಮೋಸ್ ಆಸ್ಲೊ. ತಾಂಚೆ ದೊಗಾಂಯ್ದೆ ; ಸುರಕ್ಷ ತಾಯೆಕ್ 

ಆತಾಂ ಏಕ್ಚ್ ವಾಟ್ ಉರ್ಲ್ಲಿ-ದೊಗಾಂಯ್ಲಿ ವಿಂಗಡ್ ಸರ್ಚಿ. 

“ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಆತಾಂ ಸತ್ ಸಾಂಗಾಜಾಯ್ ಪೆಟ್ಟಿ,” ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಯೂ 

ಇವೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ದು;ಖಾಭರಿತ್ ತರಿ, ಆಮಿ ಆತಾಂ 

ವಿಂಗಡ್ ಸರಾಜಾಯ್ಚ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ತೆ ಮ್ಲ ಜೈ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ 

ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯೆ ಹಳ್ಳ ಭಿತರ್ ಪಾಯ್ ದವರುಂಕ್ಚ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ವಿದ್ಯಾ 

ಸಾಲಾಚಿ ವೊಣದ್ ಪೊಕ್ರುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಾಕ್ ಸೊಡವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ 

ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಿನತ್ EFS ಜಾಲಿ. ಆತಾಂ ಮ್ಹಜಿ ಶಿಖಾರಿ ಕರುಂಕ್ 

ತೆ ಭಾಯ) ಸರ್ಲ್ಯಾತ್ ದೆಕುನ್, ಮ್ಹಜಾ ಆನಿ ಫಾದರ್ ಹೋಶಾಚ್ಕೆ 

ಭದ್ರತೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳಾಜಾಯ*.' ಮ್ಹಜೊ ಆನ್ ಎದೊಳ್ಚ್ 
ತಾಂಚ್ಯೆ TN HB ಬಲಿ ಜಾಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ತಾಕಾ ಆನಿ ಕಸಲಿಚ್ ಕುಮಕ್ 

ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕಾನಾ. ಆತಾಂ ತಾಚಿ ನಿಮಾಣಿ ಆಶಾ ಜ್ಯಾರಿ 

ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ.” 

ಪೆಟ್ಟಿ ರಾವ್ಲ್ಲಾ ಕಡೆಚ್ ರೂಕ್ ಜಾಲೊ. ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾರಯೂ 

ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟ್ಲಿಂನಾಂತ್. ದು:ಖಾಂ ಭರ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್ ಘಡಿ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಕ ಪಳೆತಚ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್, ವಿಂಗಡ್ 

ಸರುನ್ ತೊ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲೊ. ತೊ ಅದ 

ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಲೊ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಪಾಟಿ ಕ 

ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಳಾ ಚಾರಾನ್ ಪೆಟ್ಟಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಾ ಣ್ 

ತಾಕಾಯೂ ಭೊಗ್ತಾಲಿ. ಪುಣ್ ದೊಗಾಂಯ್ಚಾ 5 ಹಿತಾಕ್ ತೊ ವೆಗಾಚಾ 

BHO, ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಬಚಾವೆ ಖಾತಿರ್ ಜರ್ಮನಿಕ್ ವೆಚೊ ರಸ್ತೊ 



ಮಾತ್ರ್ ಉಗ್ತೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾ 

ಸಂಗಿಂ ತಾಣೆ ಚಮ್ಮಾಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. 
ಲಿಪ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಟ್ಯಾಜ್ಕೆ ದಿಶೆನ್ ತೊ 

= ಕು 6 ಸ್ಪ ಹುಟ್ಟಿ ಥಾವ್ನ್ DONS ಸರೊನ್ 
60? 6 ಣಿ 6 ಪಾಟಿಂ ಘೆಂಂವ್ಲ್ಲೊ ಹ್ಯಾನ್ಸ್, ಅಪ್ಲೆ ಧರ್ಲ್ಲಿ 

ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಭಾವಾನ್ಂಚ್ ಚಮ್ಕೊನ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೊ. : ವೋಲ್ಲಾ | 

ನಂಯ್ ಭೊಂವಾರಿಂಚ್ಯಾ ತ್ಕಾ ಸ್ಪೆಪ್ಟೀಸ್ ರಾನಾಂನಿ ವಾಟ್ ಸೊದುನ್ 

ಕಾಡುಂಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ AOA ನಹಿಂ. ಸುಮಾರ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ Boos, ಧಾಂವ್ಲೆ 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ವೋಲಾ ನಂಯೊ ಏಕ್ ಫಾಂಟೊ ಮೆಳ್ಳೊ. ಆತಾಂ 
2 ೧ ಚ ೪ 

ತಾಚೊ ದುಭಾವ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾಲೊ. ಮಾಟಿಂ ಆನಿ ಚಡ್ 

ಪಯ್ಸ್ DAS ಂ! 

ಖರಸ್ ಆನಿ ಹಾಂತಾಂ ಪಾಯಾಂಚಿ ಮೋಳ್ ಚಿಕೆ ಕಾಡುಂಕ್ ಮ್ಜ ಣ್ 

5 >. ಬೆ ೨) ೦ ಪುಟಾ ನ್ ಲಿಪೊನ್ ವೆ ಸ॥ ಇಳ ಲಾಗ್ಸಿ ಲ್ಯಾ ಬೂಲ್ಯಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಸರ್ಶಿನ್ 32 92, 

ವ್ಹಾಳಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲಾರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಮಾಸ್ಕೊ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಮಾರ್ತಾಲ್ಕೊ. 

ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಜ ಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಚಿತಾಳ್, ಲಾಗಿಂಚ್ ಕೊಣ್ 

ಪುಣಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಾಟ್ ಕರುನ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ CAD, 

ಕ್ಚ್ ತ್ಯಾ ಚಿತ್ಛಾಕ್ ಸರಿ ಕರುನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಚಿತ್ಳಾಬರಿ ತೊಯೂ 

ದುಸ್ಮಾನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೊ. ಎದೊಳಾಕ್ ದುಸ್ತಾನಾಂ 
ಚ & 

ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಶಾಬಿತಾಯೆನ್ ಲಿಪ್ಲ್ಲೊ. 

ತಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಪರತ್ ಬಾಪಾಯ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ವ್ಹಾಳ್ಳಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ 

ಬಾಪಾಯ್ದೆಂ ರಗತ್ ತಾಣಿಂ ಎದೊಳ್ಚ್ ಖಂಡಿತ್ ಚಿಂವ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ, 
[ee] 

ಆತಾಂ ತೊ ಮಾ-ಬಾಪ್ ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ನಿರಾಧಾರಿ ಭುರ್ಗೊ! ಸಕ್ತಾ ೦ಕ್ 

ಸಾಂಡುನ್ ತಾಣೆಂ ಎಕ್ಸ್ಯ್ಯಾನ್ಂಚ್ ಜರ್ಮನಿಕ್ ಪಳಾಜಾಯ್! ತಶೆಂಚ್ 

ಜಾಂವ್; TAT, ಆವಯ್ವೊ ಆನಿ ಮಾರ್ತಿರ್ ಬಾಪಾಯ್ದೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್ 
ಚ 
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( ಪ್ಲಾ ಸವೆಂ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂತೊಸ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತ್ಕಾ 
ಸಂತೊಸಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಧಯ್ರಾನ್ಂಚ್ ತೊ ಉಶೊನ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೊ. 

| ಫುಡೆಂ ಆಸ್ಚೊ ವ್ಹಾಳ್ ಉತರ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ಖಾಣಾಚಿ ಆನಿ 

ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಭಾಂಧ್ಲಿ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಧಾ ನಿಮಿಷಾಂ 

ಭರ್ ಚಲ್ತಚ್ ವೋಲ್ಲಾ ನಂಯ್ ತೊ ದೆಂಪ್ಲೊ. ಆಯ್ತೆ , ರಾತಿಂ ತೊ 

ಜರ್ಮನಿಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ತಲೊ, ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಹುಶ: ತೊ ಪಾಟಿಂ 

ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಭೊಂವ್ತಣಿಚೈ ಪ್ರಕೃತಿಕ್ ತಾಣೆ ದೊಳೆಭರ್ನ್ 

ಪಳೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಥಂಡ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಲಿಪ್ಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ಟೊ. 

ಆನಿ ಕಿತೆಂ? ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ನಿಮಿಷಾಂ ಭಿತರ್ ಫಾದರ್ ಹೋಶಾ ಸರ್ಶಿನ್ ತೊ 

ಪಾವ್ರಲೊ. ಆನಿ ಫಕತ್ ದೋನ್ ಫರ್ಲಾಂಗಾಂಚಿ ವಾಟ್ WHF, 

ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಬಳ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುನ್ ತೊ 

ಸರಾರಾಂ WH, 85%, ಲಾಗ್ಲೊ. 

ತೊ ಚಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲಾ ಮಾತ್ರ್! ಸಂಕೇತಾಚೊ 

ನಾದ್ ತಾಚ್ಕಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಮಾರ್ಲೊ |! ಭೊಂವ್ತಿಂ ಕೊಣ್ಯಿ ದಿಸಾನಾ 

ತರಿ, ಮೆಟಾಂಚೊ ಅವಾಜ್ ಆನಿ ಶಿಪಾಯಾಂಚೊ ತಾಳೊ ಸೃಷ್, ಆಯಾ 

ತಾಲೊ, ತ್ಕಾ ತಾಳ್ಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ತಾಳೊ ತಾಕಾ ಚಡ್ ವಳ್ನ್ಮಿಚೊ. 

ತುರ್ತಾನ್ ನಂಯ್ ಉತ್ರೊನ್ ಮಾಟ್ಕಾಚೆ 

ಧಾಂವ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಆನಿ ಧಾಂವೊನ್ಯೂ ಚಡ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ!- 

ತಾಚ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಚುಕವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್! ಪುಣ್ ಫಾದರ್ ಹೋಶಾನ್ 

ವಾಂಚಾಜಾಯ್. ತೆಂ ಮಾಟೆಂ ಖೈಂಚ್ಯೆ ಕುಶಿನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ 

ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಜೊ. ದೆಕುನ್ ಕಾಂಟೆ ಆನಿ ಬೊಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆ 

ನಾಸ್ತಾಂ, ತಾಚಿ DSO ಕೂಡ್ ತಾಕಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜೊರಾನ್ ವ್ನರುಕ್ ಸಕಾ 
ಣಿ os ie) ಎಂ 

ಲಿಗೀ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೇಗಾನ್ ತೊ ದುಸ್ರೆ ವಾಟೆನ್ ದಾಂಪ್ಲೊ. 
md 5 ೧ 

“ಅಳೆ ತೊ ತೆಣೆ ಧಾಂವ್ತಾ!” ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೋಲ್ಲಾಚೊ ತಾಳೊ 

ಖಣ್ಮಣ್ಣೊ. ತ್ಯಾ ತಾಳ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಂದುಕೆಚೊ ಏಕ್ ಹುನೊನಿ ಗುಳೊ 
€ ತಡ ನ ಕೆ ಕು ನ 9,2 ಕಾನು 985 ಕಾಜ ರ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಯ್ಯಾಚ್ಯೆ ತುದ್ಕೆರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚಾ ಹರ್ಧ್ಯಾಂತ 

ಕಲ್ಲ್ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊನಾ. 6 
೧೧ 
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“ತಾಚೆರ್ ಫಾರ್ ಸೊಡಿನಾಕಾತ್,” ಕೋ o>, ವಿರಾರಾಯೆನ್ | 

ಗರೊಜ್ಜೊ. “ತಾಕಾ ಘಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಆಮಿ ಧರ್ಯೆತ್.” 

ಕೋಲ್ಟಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚೊ ನಂಜಾಳೊ 

ಹಾಸೊ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚ್ಕಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ದೆಂವ್ಚಾ ರಾಜ್ಯಾ ಪುಸ್ಲಾವ್ಣ್ಯಾಕ್ ' 

ಕಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಾ ;ಚೆಂ ಉತರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲುಸಿಫೆರ್ 

ಕಬೂಲ್ ಆಸಾಗೀ ? ಶಿಪಾಯ್ .ಆತಾಂ "ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾಲೆಂ, ವೆಯ್ಸ್ 

ಮೆಲೊ' DB , ಸಾಂಗ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಲ್ತಾಲೆ. 
"ಕೊಣ್ ಮಿತ್ರ್, ಕೊಣ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ?' ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್. ಎಕಾ 

ಖರ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಪ್ಲಾಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಘಾಯಾ 

ಚಾಕ್ಯೂ ಚಡ್ ದೂಖ್ ಕೋಲ್ಡಾ ಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾನ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ. 

ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆನಿಕಿ ಧಾಂವ್ಚೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಶಿಪಾಯಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ 

ಬಂದುಕೆಚ್ಯಾ ಘೊಡ್ಕಾರ್ ಬಸ್ಸೆ. ಚಡ್ ಘಳಾಯೆವಿಣೆ ಆನ್ಯೇಕ್ ಗುಳೊ 

ಯೇವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಚ್ಯೆ ಪೊಟ್ರೆಂತ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಹಠಾನ್ ಚಾರ್ ಮೆಟಾಂ 

ತೊ ಮುಖಾರ್ ಧಾಂವ್ಲೊ ತರಿ, ತಾಚೆ ಪಾಯ್ ಎಕಾ ಮೆಕಾ ಆದಾಳ್ಸೆ, ಆನಿ 

ತೊ ವೊಮ್ತೊಚ್ ಪಡ್ಲೊ. 

ದುಖಿನ್ ತಾಚೆಂ ಮಖಮಳ್  ವರ್ಣಾಂತರ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ 

ದೊಳ್ಕಾಂಕ್ ಧಾಂಪಾಣ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ* ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ 

ಸಕತ್ ದೋನ್ QAI, ಖಳ್ಳಿತ್ ನಾಸ್ಲ್ಲೈ Woon Ne ಸುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. 

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಎಕ್ಸಾನ್ ತಾಕಾ ಧೊಂಕುಳ್ತಾನಾ, ತಾಂಚಿಂ 

ಉತ್ರಾಂ ಅಸ್ವಷ್ಟ್ ಥರಾನ್ ತಾಚ್ಕಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ: “ತೊ Hor!” 

ತಾಕಾ ಉದಾರೊ ಪರ್ತಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಕಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖೊಟಾಯ್ತ ರ್, 

ತೆ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ಲೆ. ತ್ಕಾ ಆಸ್ವೆಲ್ಕಾಂಕ್ ಮೆಲ್ಲಾ A ಮನ್ಮಾಚಿ 

ಆನಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಸ್ಲಿ. ತೊ ಜೀವ್ ಆಸ್ಲೊ ತರ್, ತಾಕಾ ತೆ ಗ್ರಾಸಿತೆ ಆಸ್ಲೆ! 

ತೆ ವಚುನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಉತರ್ತಚ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆ 

ಸರ್ಶಿನ್ ಬಸೊನ್ ರಡ್ಡೆಂ ತಾಚ್ಯೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಪ್ರಜ್ಞೆಕ್ ಗೆಲೆ. ಕೊಣ್ ತೊ 

ಪೆಟ್ಟಿ ಜಾವೈತ್ಗೀ? ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊಂಕ್ 

ತೊ ಸುಪ್ತ್ ಸಕ್ತೆಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲಾಗೀ? a 
~ 2 4 _ ರಾ -_ 

ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊಳೆ ಉಗಡ್ಡ್ ಪಳೆ On ಸಕತ್ ಸಯ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾ 

ee 
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ಥಂಯ್ ನಾಸ್ಲ್ಲಿ. ತೊ ಅಂಧ್ಯಾರಾಚ್ಯಾ 3 ಡಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಬುಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ಬರಿ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. 

ತಾಣೆ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ದೊಳೆ ಚಿಕೆ ಉಗಡ್ತಾನಾ ಸುರ್ಯಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ 
ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಜಳಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ತೊಪ್ಲಿಂ. ವ್ಹಯ್ 

ಆತಾಂ ಭುಮಿರ್ ಸಗ್ಭ್ಯಾನ್ ವೊತ್ ಪಡ್ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ದೊಳೆ ತಸೆಚ್ 

ಧಾಂಪ್ಲೆ. ತಾಚಿ ನಿಶ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ ಕಾಮ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ: ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಯ್ತ್ 

wes ONE? "ಮರ್ಣಾಂತ್ ತರಿ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಂ ಬಳ್ಳೆಂತಾಚಿ 

ಸೆವಾ ಕರ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೋಲ್ಟಾ ಕ್ ತುಂವೆಂ ದಾಖಯಾಯ್'-ಫಾದರ್ 

ಹೋಶಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಚ್ಯಾ GTM ಸಾಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಕೋಲ್ಪಾನ್ 

ಎದೊಳ್ ಸತಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ದೆಕೊಂಕ್ ನಾಸ್ಲೊ. ಆನಿಕೆದಾಳಾ?.... 

ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂಜಾಜ್ ಅಂಧ್ಯಾರಾಂತ್ ಬುಡ್ಲೊ." 
ತಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡ್ಲ್ಲಿಗೀ? ತೊಚ್ ನೆಣಾ. ಪುಣ್ ತ್ಕಾ ಅಂಧ್ಯಾರಾಂತ್ 

ತೊ ಎಕಾ ಚೆ ಪಾಟ್ ಧರುಂಕ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ತಾಚಾ ಸಾಧನಾಕ್ ಶೆಳೆಂ 
ಕಿ ಶಿ 

ಉದಾಕ್ ಮಳೆ,ಪರಿಂ ತಿ ವೃಕಿ ವಡೆ ಚಲಾಕೆನ್ ತಾಚೆ ದಾವೆ ಥಾವ್ 
ಉಳ ಶಂ ಯ ಶ್ರಿ ಗಾ a 

ಚುಕವ್ PSO. ಮುರಿ ಭಿತರ್ ಆಯಿ ಮ Ho Dd ನಿಸಾವ್ ಧಾಂವ್ಲಾಲಿ. 
an ~ ರು pl) ಪ್ರ a ಎ 

ಶೆಕಿಂ ತಿ ವೃಕ್ಷಿ ಲಾಗಿಂ ಆಸಿ D2 Ho, Do ತಿಕಾ ಆರಾವ್್ ಧರುಂಕ್ ಮುಖಾರ್ 
ನಿಲ ೧ಿ ಯ ಮ aA 

Wasa ತೊ ಆಧಾರ್ ಚುಕೊನ್ ವೊಮ್ಮೊಚ್ ಪಡ್ಲೊ . ಆನಿ ತೆದ್ನಾ ತ್ಕಾ 

ಭೀಕರ ಅಂಧ್ಯಾಂರಾಂತ್ ಉಜ್ವಾ ಡಾಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಕೀರ್ಣಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ 

ತಾಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ... ಭುಜಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಪಾಯಾಚ್ಕಾ ಘಾಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ 

ರಗತ್ GAS ಪಾಜ್ರೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ! 

ಇಣೆ ದೊಳೆ ಉಸಯ್ತಾನಾ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಚೆ ಮುಖಾರ್ ಬಾಗಾಲಿ. 

ವ್ಹಯ್ ತಾಣೆ ಸ್ವಪ್ಲಾಂತ್ ದೆಖ್ಲ್ಲಿ ವಕ್ತಿಯೂ ತಿಚ್ - ಕೋಲ್ಹಾ | ಅಂಧ್ಯಾ 

ರಾಂತ್ ಘುಂವ್ಲ್ಲಾ 5 ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಅಂಧ್ಯಾರ್ಚ್ Cove 

ತಾಲೊ ಶಿವಾಯ್ ಜಯ್ತಾಚೊ ಹಾಸೊ ಕಿಂಚಿತ್ ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ! ಚಲ್ಲಣೆ 

ಬಡಾಯ್ ಉಲಂದ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ನಾಸ್ಲ್ಲಿಂ! 

ಪರ್ತ್ನೂ ಪಳಜಾ ಮುಕ್ ತುಕಾ ನ ಜಾಲಗೀ, “ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪಳೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಆಶ ಶಿಗಿ 

ಕೋಲ್ಲಾ?” ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ, 

fe a: 

ದೆವಾಚೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆ ೦ ಘಡ್ಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ತಾಕಾ ಕೋಲ್ಲಾ 
ಜ 

10 



74 E 

ಥಂಯ ರಾಗ್ ನಾಸ್ಲೊ, ಪುಣ್ ಖಂತ್ ಭೊಗ್ತಾಲಿ, ಕೋಲ್ಟಾ ಕ್ ಸತಾಚೊ 

ಪ್ರಕಾಸ್ ಎದೊಳ್ ದೆಖೊಂಕ್ ನಾಸ್ಲೊ. 

“ಆತಾಂ ಪುಣಿ ತುಂ ಸಂತುಷ್ಟ್ ಜಾಲೊಯ್ಗೀ ?” ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚೊ 

ತಾಳೊ ಸವ್ಕಾಸ್ ಭಾಯ$) ಆಯ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಪುಣಿ ತುಜಿ ಆಶಾ ಫಳಾಧಿಕ್ 

ಜಾಲಿಗೀ, ಕೋಲ್ಡಾ ie 

“ನಾ ಹ್ಯಾನ್ಸ್, ಕೆದಿಂಚ್ ನಾ!” ಕೋಲ್ಡಾ ದು:ಖಾಂ ಮಧೆಂ 
ಬೊಬಾಟ್ಲೊ. “ಅಸೆಂ ಘಡಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಆಶೆಂವ್ಕ್ 

ನಾ. ತುಜೆರ್ ಫಾರ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲೆಂ, 

ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ !” 

| ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ವೊಗೊಜ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಕೋಲ್ಡಾ ಆನಿಕಿ ಬಾಗಾಲೊ. 

* ತಾಚಿ ವೊಂಠ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆ. 

“ಮ್ಹಾ ಕಾ ಪಾತ್ಕೆ, ಹ್ಯಾನ್ಸ್. ಅಸೆಂ ಘಡಾಜಾಯ್ ಮ್ಲ ಣ್ ಹಾಂವೆಂ 

ಕೆದಿಂಚ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ. ತುಕಾ ಆಮ್ಚೈ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ವೊಡುಂಕ್ ಸಾಧನ್ 
ಕರುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಇತ್ತುನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ನಾ 

ರ್ ತುಜೆಂ ಮನ್ ಬದ್ದುಂಕ್ ಹಾಂವ್ AB, ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಖೂಬ್ 

ಾಣಾಸ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ತುಂವೆಂ ಘಾರಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಯ್ಜಾ ಯ್ ಮ್ಲ ಣ್ 

ಜಿ ಆಶಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಹಿಂ ಆಸ್ಲಿ.” 

ಇ «OGL 

et 
ಕೋಲ್ಡಾನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತ್ಕಾ ತೊಂಡಾರ್ 

ಇಗಾಚೆಂ ರೂಪ್ ವ ಹಗ್ಯಾಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನಾಸ್ಲೆಂ. ಸಮಾಧಾನ್ 

ಆನಿ ಭೊಗ್ಬಾಣೆ ತಾಚೆರ್ ನಿಶೆತಾಶೆಂ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ. 

“ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ ಆನಾಕ್ ತಾಣಿಂ ತ್ಯೆ ರಿತಿನ್ ಧಮ್ಕಿಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ೦ಚ್ 

ಮ್ಹ ಜೆಂ ಮನ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಚಿಕೆ ಕುಸ್ಕಾಲ್ಲೆಂ,” ಕೋಲ್ಟಾ ಮುಖಾರ್ಸುನ್ 

ಉಲಯ್ಲೊ. “ತರಿಪುಣ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಮ್ಜ ಜಿ ಪಾತೈಣಿ ಧಂಡ 

ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಹಂಭಾವಾಚೆಂ ಬರಫ್ ಕಡ್ಲೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ಆಜ್ 
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ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ಚ್ ಪಾತ್ಯೆಂವೈ್ ಔಂ೦೧ No: 000715 

ಕೋಲ್ವಾ ಸತ್ ಉಲಯ್ತಾ? ಆಪ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪ್ಲ್ಲೊ Bsa ಪರತಿ” 
ತೊ ದೆಖ್ತಾ? 

“ಆನಿ ತೊ ಪಾದ್ರಿ,” ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. “ತೊ ತಾಂಕಾಂ 

ಮೆಳ್ಳೊ?” 

“ತೊ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೊನಾ ಹ್ಯಾನ್ಸ್” ಕೋಲ್ಟಾ ನ್ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ. 

“ಹ್ಯಾ ದಾಟ್ ರಾನಾಂತ್ ವಾಟ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತೆ ಕೊಣ್ಂಚ್ 

ಸಕಾನಾಂತ್.” 

ಏಕ್ ನಿಮಿಷ್ಭರ್ ದೊಗೀ ಉಲಯ್ಲೆನಾಂತ್. ಕೋಲ್ಟಾ ನ್ ಆಪ್ಲೆ 

ಎದೊಳ್ಚ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಕರ್ತವ್ಕ್ GAS ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಲ ಣ್ಣ 

ಪರಿಂ ಜೀಬ್ ಚಾಬ್ಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾವಯ್ಲೆಂ ಲಂವೆಚೆಂ ದಾಟ್ ಕಮಿಸ್ 

ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚ್ಕೆ ತಕ್ಲೆ ಪಂದಾ ಉಶ್ಯಾಪರಿಂ ಗುಟ್ಲಿ ಕರುನ್ ದವರ್ಲೆಂ. 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ಕೃತಜ್ಞ ತೆಚಿ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಕೋಲ್ಪಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲಿ. 

“ವೆಳಾಚಿಂ ರೊದಾಂ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಗೆಲ್ವಣ್ ಕೊಣಾಚಿ ವ 

ಆಪ್ಮೆಂಚ್ ಕಳ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಲ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆ 

ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾಮ್ಮೂ ಕೋಲ್ಟಾ?” ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಿಂರ್ಗಾಲೊ. ತಾಚಿ ಸಕತ್ 
ಘಡೈನ್ PS ಉಣ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ. “ಶೆವಟ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ 

WE OBO ಸೆವಾ ಕರುಕ್ ಹಾಂವೆಂ ನಿರ್ಚೆವ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ಮರಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 

ಬಾಗ್ಲಾ ರ್ ಉಲೆಂ ಜಾಲಾಂ. ತರಿ,” ಹ್ಯಾನ್ಸು ಚೆಂ ve ದುಖಿನ್ ಪೊಳಾಲೆಂ. 

“ದಾ ಹ್ಯಾನ್ಸ್,” BO COD ಸು ಕಿಳಂಚ್ ಮಾರ್ಲಿ “ತುಂವೆಂ 

ಮರೊಂಕ್ ನಜೊ, ತುಂ ಮೆಲ್ಕಾರ್ ಜಿ ಜಿಣಿ ನೀರಸ್ ಜಾತೆಲಿ. wow 
00 

ಥಾವ್ನ್ ತುಂವೆಂ ಭೊಗ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಕಾಯಾಕ* ಹಾಂವೆಂ ಥೊಡೊ ಪುಣಿ ಪರಿ 

ಹಾರ್ ಭೆಟಯ್ದಾಯ್. Hk ವಿ ತ 

ಮರೊಂಕ್ ನಜೊ ಹ್ಯಾನ್ಸ್,” ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ 
2 
9) 

py ಅಲ್ಲಿ oO ci 

= 2 = 5 
ಕೋಲಾ ನ್ ತಾಕಾ ಲೋವ್ ಹಾಲ 

ಜ 
at —oss “ವೆ b ಇ ಬ — —— ° 

“ಹಾಂವ್ ಗಿಂ ವಚುನ್ ಪೆ ಟಿ ಬಿ ಆವಯ 1 ಆಪವ್ನ್ ಮುಂದ: 0. ly 

ಕೋಲಾ ಉಶ್ಲೊ. “ವಕಾತ್ ಲಾವ್ ಘಾಯ್ ಬಾಂಧುಂಕ ತಿ ಜಾಣಾ. 
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ಪೊಯ್ರ್ ಪೆಟ್ಟಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಘಾಯ್ ತಿಣೆಂಚ್ ಬಾಂಧ್ಲ್ಲೊ. ತುಂ ಬರೊ 

ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್....” 

| “ಕೋಲ್ಪಾ!” ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೋಲ್ಟಾಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ವೆಂಗ್ಲೊ. “ವೆಚಾ 

ನಾಕಾ, ಇಷ್ಟಾ. ಮ್ಹ ಜೊ ವೇಳ್ ಭೋವ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾಸೊ ದಿಸ್ತಾ. 

ಆನ್ ಆನಿ ಮಾಂ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಆತಾಂ ವಚಾ 

ಜಾಯ್! ಹಾಂವ್ ಅಧಿಕ್ ಬಳ್ಳಂತಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಆತಾಂ ಪುಣಿ 

ತುಜೆ ಮೆತಿಕ್ ಗೆಲೆಂಗೀ” 

ದುಖಿನ್ ಪಿಂರ್ಗೊಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚೆಂ ಧೊವಾಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮುಖಮಳ್ 

ಪಳೆವ್ನ್ ಕೋಲ್ಡಾ ಸಗ್ಳೊಜ್ ಗಳ್ಳೂ. ತಾಚಿ ದು:ಖಾಭರಿತ್ ನಜರ್ ತಾಣೆ 

ಭೊಂವ್ತಿಂ ಘುಂವ್ಹಾಯ್ಲಿ. ವೋಲ್ಗಾ ನಂಯ್ ಹರ್ಶೆಂಚೈಚ್ ನಿಧಾನಾಯೆನ್ 

ವ್ಹಾಳ್ತಾಲಿ. ಸುಕ್ಲಿಂ ಖಂತಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ತಾಂಚೆ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಸ್ವರ್ ರಾವವ್ನ್ 

ಮೌನ್ ಜಾಲಿಂ....! 

“ಕೋಲ್ಟಾ |” ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕ್ಷೀಣ್ ತಾಳ್ಕಾಂತ್ ಉದ್ವೇಗ್ ಆಸ್ಲೊ. 

“Zou, ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಮಾಜ್ವಾಲ್ಲೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ಪರತ್ ತುಂವೆಂ ದೆಖ್ಲೊಯ್ 

ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾತ್ರಿ ಕಳಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಸಂತೊಸಾನ್ 

ಮರಾನ್. ತ್ಕಾ ಶೆವಟಾ MAS ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಕರುಂ 

ಕ್ಯೂ BI, ಕಾದು:ಖ್ ಭೊಗಾಶೆಂನಾ, ಕೋಲ್ಟಾ ಹ 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಉತ್ರಾಂ ಬರಾಬರ್ ಕೋಲ್ಟಾಚೆರ್ ಖಿಳಾಲಿ, 

ರಬುಜಾಂತ್ ಘಾಯೆಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಶಿಪಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 

ಬುತ್ರಾಕಡೆ ಆಪ್ಲಿ ನಿಮಾಣಿ ಆಶಾ ಉಚಾರ್ತಾಲೊ! ಕೋಲ್ಡಾ ಯೂ ಹ್ಯಾನ್ಸಾ 5 

|! ವಯ ಏಕ್ ಖರೆಂ ಬಲಿದಾನ್? ಚಿಂತ್ಲೆಂ 

“ವ ಯ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್,” ಕೋ 

ಕೋಲಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ. 

ತಾಚ್ಮಾ ಆಪ್ ಇಷ್ಟಾಚ್ಕಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ತೊ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ 
ಗ ಕ್ರಿ mo 

ತಾಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾನ್ ಭೋವ್ ಖುಶೇನ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಗಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ! 



77 

“ಹ್ಯಾನ್ಸ್,” ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಧರುನ್ ಕೋಲ್ಟಾ 

ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಪಾದ್ರಿ ಲಿಪ್ಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಆಮಿ ಎಕಾ 

ದಿಸಾ ಮಾಸಿ ಧರುಂಕ್ ಮ್ಲ ಣ್ ಭಾಯ್ ಸರೊನ್ ಹಾಂಗಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ 

ಆಯಿಲ್ಲೊ ತುಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾಗೀ? ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ 

ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಂಚ್ ಹೆಣೆ ಭೊಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ತೆದ್ನಾ ಹಾಂಗಾ 

ಥಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ಫರ್ಲಾಂಗಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಥೊಡಿಂ ಮಾಟಿಂ 

ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಪಾದ್ರಿ ಹೆಣೆ ಲಿಪ್ಲಾ ಜಾವೈತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜಾ 

ಗಮನಾಕ್ಚ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾಸ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ತುಂ ಹೆಣೆ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ 

ದುಭಾವ್ ಮಾರ್ಲೊ, ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ 

ಭಿತರ್ ತಾಣಿಂ ತುಜೆರ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಲ್ಲೊ. ಮನ್ ಕುಸ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆಂ 

ಪಾದ್ರಿಕ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಜೆಂ ಪ್ರಯತಶ್ನ್ಂಚ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ಪಾದ್ರಿ ಥಂಯ್ 

ಲಿಪ್ಲಾ ವ್ಹ ಯ್ಮೂ ಹ್ಯಾನ್ಸ್?” 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ಕೋಲ್ಟಾ ಯೂ ತಾಚ್ಯೆ ಜಾಪಿಕ್ 

ರಾಕ್ಲೊನಾ. ಕಿತೆಂಗಿ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಉಶ್ಸೊ ಆನಿ ತುರ್ತಾನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. 

ಸಾಂಡುನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಕ್ ನಿಮಾಣೊ ಸತ್ಕಾ ರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಮನ್ 

ಇಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ BAG UW ಘಳಾಯೆವಿಣೆ ತೊ ಧಾಂವ್ಲೊ. 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ದುಭಾವಾಭರಿತ್ ಆತುರಾಯ್ ರೆವೊಡ್ಲಿ. 

ಫಾದರ್ ಹೋಶ್ ಖಂಯ್ ಲಿಪ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೋಲ್ಟಾ ಆತಾಂ ಖಂಡಿತ್ 

ಜಾಣಾಸ್ಲೊ. “ಪಾದ್ರಿ ಖಂಯ್ ಲಿಪ್ಲಾ ಮ್ಲ ಳ್ಳೊ ಘುಠ್ ಭಾಯಿ ಕಾಡುಂ 

ಕೌಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಲ ಜೆ ಥಂಯ್ ತಾಣೆ ದಯಾಳಾಯ್ ದಾಖಯಿಲ್ಲಿಗೀ ?' 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾ ಕ್ ಚಿಂತ್ನಾ ನಿ ಧೊಸುಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆ. "ಮುಖಾರ್ ಸಿಸ್ರಿಚಿಂ 

ಡಸ ಖಾಂಗಳವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಕ್ ಸುರಿ ತೊಪುಂಕ ತಾಣೆ ಚಿಂತ್ಲಾಂಗೀ? 

ನಿಮಾಣ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ತರಿ, ಇಸ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಾತ್ 

ತೊ ಕರಿತ್ಗೀ ಜಿ 

ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾಭಿತರ್ ಕೋಲಾ ಚೊ ಸ್ವಷ್ಟ್ ತಾಳೊ ತಾಕಾ 

ಪರ್ತುನ್ ಆಯ್ಕಾ Se ತಾಣೆಂ ದೊಳೆ ಉಗಡ್ಡೆ. ಕೋಲ್ಲಾನ್ ಘಾತ್ 

ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಫಾದರ್ ಹೋಶ್ಯೂ 

ಆತಾಂ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಲೊ! 
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4 ಫಾದರ್ ಹೋಶಾನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸಾ ಬಗ್ಗೆನ್ How ಘಾಲಿ. 

“ತುಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಫಾದರ್? ? ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚೊ a 

ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಭಾಯ್ ಆಯ್ಲೊ. “ತೆ ಶಿಪಾಯ್ ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಹೆಣೆ 

ಘುಂವೊನ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ 4 

“ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಭದ್ರತೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ತುಂ ಭಿಯೆನಾಕಾ ಹ್ಯಾನ್ಸ್,” ಫಾದರ್ 
ಹೋಶಾನ್ ತಾಕಾ ಧಯ ದಿಲೆಂ. “ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲು 

ಸಯ್ತ್ ತುಕಾ ನಿಮಾಣಿ ಭುಜ್ವಣ್ ಹಾಂವ್ ದಿತಲೊಂಚ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ 

ಆತಾಂ ತುಜೊ ಜಾಗೊ ಘೆವ್ನ್, ಕೋಲ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭದ್ರತೆಕ್ ಪಾಯ್ತಲೊ.” 
ಹ್ಯಾನ್ಸಾನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಪಾದ್ರಿಲಾಗಿಂ ಉಚಾರ್ತಾನಾ ಪಯ್ಸ್" 

marca, ಕೋಲ್ಡಾ, ಆತಾಂ ie ಸರ್ಲೊ. 

“ತುಜೆ ದೆಖಿನ್ ಆನಿ ಧಿರಾಸಾಣೆನ್ ಕೋಲ್ಟಾ ಕ್ ತುಂವೆಂ ಬರೈ? 

ವಾಟೆಕ್ ಹಾಡ್ತೊಯ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್,” ಫಾದರ್ ಹೋಶ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ’ 

ಮ್ಲ ಣಾಲೊ. “ಕೋಲ್ವಾ ನ್ ACB, ಪ್ತ್ ಥರಾನ್ ಘಡ್ಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ Aol, 

ವಿವರಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ | 

ದುಭಾವ್ಲೊ. 0 ತರಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೆ eee ಘಾತ್ ನಾಮ್ಹ "ಣ್ ಹಾಂವೆಂ 

ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ. ತುಂ ಅಧಿಕ್ ಬಳ್ವಂತಾಚಿ ಸೆವಾ ಕತಾಯ್ ಮ್ಲ ಣ್ ತುಂವೆಂ" 

ತಾಕಾ ದಾಖವ್ನ್ ದಿಲಾಂಯ್.” 

ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ TN, Aad ಜಾವ್ನ್ 

ಹ್ಯಾನ್ಸಾಚ್ಯೆ ಕುಡಿಂತ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಸಕತ್ ಆತಾಂ ಉ ರೊ ೦ಕ್ ನಾಸ್ತಿ. 

ಫಾದರ್ ಹೋಶಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಅಸ್ವಷ ಷ್ಟ್ ಥರಾನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕ್ ಗೆಲಿಂ. 

ಕೋಲ್ಡಾ ಸರ್ಶಿನ್ ರಾವೊನ್ ರಡ್ಡಾಲೊ, ವ್ಹಡಾ ಗ್ಗ Bae ಉಗ 
ಡುನ್ ಕಾನ್ ತಾಣೆಂ ಚುರುಕ್ ಕೆಲೆ. ವೋಲ್ಗಾ ನಂಯ್! ತಿ ತಾಕಾ ಮೊಗಾಚಿ. 

ತಿಚೊ ಮಧುರ್ ನಾದ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಜಾರ್ಯ ಆಸ್ಲೊ. ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಆನಿ 

ವಸ್ತುಂಕ್ - ABD CB Ow ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ರಚ್ ತಾಣೆ ಪರತ್ ದೊಳೆ 
ಧಾಂಪ್ಲೆ. 

ಜರ್ಮನಿಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಚುನ್ ಯೇಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ತಾಕಾ | 
ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಂಜ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. BF Ses, ಸೊಭಾಯೆನ್ ಆನಿ ಇಷ್ಟಾಂಚಾ 

2 
ಲ 

ಸಾಂಗಾತಾನ್ ತಾಕಾ ಸೆದಾಂಚ್ ಸಂತೊಸ್ ದಿಲ್ಲೊ ತರಿ, ತಿ ಆಶಾ ತಾಚೆ | 
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ಥಂಯ್ ಜಿವಾಳ್ಚ್ ಉರ್ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಆತಾಂ.... ಕೋಲ್ಜಾ ರಡ್ಲೊ ! 

'ವೋಲ್ಗಾ ನಂಯ್ ವ್ಹಾ GAR OW Td. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ್ 

ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಸುರ್ಯೊ ಬುಡಾನಾಸ್ಲ್ಲೈ ಎಕ್ಕೆ 

ಪ್ರಜಳಿತ್ ಜರ್ಮನಿಚೈ ದಿಶೆನ್ ಪಯ್ಡ್ ಕರುನ್ ಗೆಲೊ. 



OK 
ಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೆಂ 31-ವೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಹೆಂ-ತುಕಾ ರುಚ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ 

ತೈಣಿ. ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಆನಿ ವೆಗಿಂಚ್ ಯೆಂವ್ಚಿ 0 ಆಮ್ಚಿಂ ಮುಖ್ಲಿಂ 

ಹಾಣಿಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್: ಖಡಾಪ್ (ಮೊಗಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕಯ್), 

ತುಂ ಸುಖಿ ಜಾ), "4 ಪಾಕುಮಾರಿ ( ಮಧುಚೆಂದ್ಸ್ ಸ ರೋಶನ್ 

ಉಲಯ್ತಾಲಿಂ), ವಿವಿಧ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಟಾಪ್ಲೊ = BO, ಸುಂದರ್ 

239,08 ಇದಂಬರಿ, ತುಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಹಾಡ್ನ್ ಸಾಂಭಾಳುಂಕ್ 

ಕರುನ್ ವಿಸರ್ನಾಕಾ. " ತವೊಳ್ ತುಜಾ ಘರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತ 

ಏಕ್ ಉತ್ತಿಮ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ತುಂ ಆಸಾ ಕರ್ರಲೊಯ್. ಖಂಚೊಚ್ 

ನಾಜುಕಾಯೆನ್ ಆನಿ ನಿತಳಾಯೆನ್ ವಿವರಾಂವ್ಚಿ , ಸಾಳೆಕಾಚ್ಯಾಂ 

ವಿಶೇಷತಾ. ೦ಚಿ ಎಕ್ 

ಸಾಂಕ್ ಕುರೊವ್ 

ಗ್ 300 ಪುಟಾಂಚಿ ಏಕ್ ಬೃಹತ್ ಕಾದಂಬರಿ! ಆನಿ ತಾಂತ್ಲಿ 

ಳಾ ಎಕಾ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನಾಚಿ. ,. 40 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ 

ಇಚೊ ವಜ್ರಾಂಚೆ ೂ ಕುರೊವ್ ಚೊರುನ್ ಹತಾಗತ್ ಕದ್ದಿ! ಫಕತ್ 

20330 ವಾಂಟೊ. ಪುಣ್ ಹೆ ಚೊವ್ಸ್ಯೂ ಜುದಾಸ್ 

ಪತ್ ಆನಿ ಕುರೊವಾಚಾ ಪೂರ್ಣ್ ಐವಜಾಖಾತಿರ್ ಎಕಾ 
ಕ್`ವಿಕ್ರಿತ್ ಕ್ರಿತ್?! ಕುತೂಹಲಭರಿತ ಆನಿ ರೋಮಾಂಚಕ್ ಕಥಾ! 
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